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 تقديم

 يفتنمية املفاهيم العلمية لألطفـال  يف أقدم هذا الكتاب إىل املكتبة العربية ليساهم

 سـعينا للنهـوض باألمـة واملجتمـع واللحـاق إطـار يف لطفولة املبكرة ورياض األطفـالمرحلة ا

 تكـريس كـل الجهـود  دعـو مـن خـالل هـذا الكتـاب إىلأبركب التقدم وبناء العقول ،لـذلك 

لتحقيق االندماج لألطفال فيام يتعلمون ونرتكهم يجربـون ويكتـشفون ويالحظـون ويتـأملون 

 هممهــاراتتنميــة وتطــوير  يف تــساهمأنــشطة وتــدريبات حقيقيــة وامرســات ويــستمتعون مب

ًليكون قادرا عـىل الجيل القادم  تكوين يفلنساهم فتح آفاق التفكري العلمي الخالق لالعلمية 

املجتمع وحـل مـشكالته بطـرق علميـة إبداعيـة وقضايا كافة مجاالت  يف توظيف مثار العلوم

ى امـتالك أفـراده بالقـدرات العلميـة  مجتمع مرهـون مبـدأيونحن نعلم أن تقدم  ، متطورة

 مـن حـضارة ورقـى البـرشية إليه يعد مسئوالً عام وصلت العلمي اإلبداعوالشك أن الخالقة ،

أمة فاسـأل أي إذا أردت أن تعرف حضارة  : شتى جوانب الحياة ويقول وليم جيمسيفورخاء 

 عن العلامء فيها ومن ثم مبدعيها،،

املراحـل  يف سس إمنـاء املهـارات العلميـة لألطفـالبتقديم أ الكتابهذا يهتم لذلك و

 واسـتنتاج كـل فريـد يلهم السـتطالعَتـدعيام ملـًاملبكرة توظيفا لشغفهم مبعرفـة كـل جديـد و

 لكل ما تلمسه يداهم وتراه عينـاهم وتـسمعه أذنـاهم ،فهـم يقومـون باملعالجـة واستكشافا

 .لألشياءيدة  جدخصائصغوا ياليدوية لألشياء ويخلطون الرمل باملاء ليص

وبتجاربهم التلقائية يكونون بدايات العـامل واملخـرتع الـصغري ،فقـط هـم 

ــة ــشاف والحري ــب واالكت ــة للتجري ــة الفرص ــا إلتاح ــاجون من ــتطالع  يف يحت  اس

  ملتابعــة كــل جديــد يفاجئنــا بــه العلــم وىف ظــل لهفتنــا .وطــرح األفكــاراألشــياء 

 وتعليمـه مـر رعايـة الطفـل والقـامئون عـىل أالكبـار كل لحظة يجب علينا نحـن 
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تسمح بإجابات موضـوعية  محفزة أمنة بيئةم ونوفر لهباستمرار طفالنا ندعم أنسعى ألن أن 

سامت العامل واملخرتع واملبتكر فهـم من لكل تساؤالتهم امللحة ونصرب عىل فضولهم الذي يعد 

 .لـلـهبإذن اخالق العلم والتفكري العلمي البوثقة واقتدار قود املستقبل بخطى ثابتة من سي

 لذلك يقدم الكتاب كل ما هو جديد ومهم لتدريب األطفال عىل اكتـساب املفـاهيم

 العلمية ومامرسة مهاراتها

وأمتنى أن يكون خري معني ملعلامت الروضة وطالبات أقسام رياض األطفال بالجامعة 

صحوبة بالـصور وخري مرشد لألمهات بالقدر الذي اهتممت فيه بوضع التدريبات املختلفة املـ

 .سري مساعدة األطفال واالرتقاء بنموهم العلمي واملعريفيالشارحة كأفضل دليل لت

  قصد السبيللـلـهوعىل ا

 املؤلفة
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 الفصل األول 

 أساسيةمفاهيم 

 

 : أن تكون الطالبة قادرة عىل أنينبغييف نهاية هذا الفصل 

 .تحدد املقصود باملفهوم -

 .تصنف املفاهيم إىل أنواعها املختلفة -

 .تستنتج خصائص املفاهيم العلمية -

 .تتعرف طرق تكوين املفاهيم واكتسابها -

 فل الروضة تستخلص أهمية إكساب املفاهيم لط -

 تصنف  مستويات منو املفاهيم العلمية -
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 : لدى األطفال العلميةاملفاهيمب املقصود -أوالً

م صـفات أو هتـوافر فـيتلفظ أو اسـم يطلـق عـىل أشـخاص أو أشـياء املفهوم عبارة 

بيـنهم صـفات وتكوين اسـتجابة واحـدة ملجموعـة مـن املثـريات خصائص محددة أي ارتباط 

 Mental املفاهيم عىل أنها متثـل فئـات عقليـة Baron & Calisher, 1996ارونبعرف وقد ، مشرتكة

Categories ملوضوعات واألحـداث و الخـربات ، أو األفكـار املتـشابهة من خالل ا ميكن اكتسابها

ًتمثيـل قـدرا كبـريا مـن املعلومـات ذات بمع بعضها ، ومن ثم فهي تسمح للطفل أو املتعلم  ً

 .  نسق واحد عايل الرتبة والفعاليةحداث أو غريها يفالصلة باملوضوعات أو األ

، بعـضهابأن املفهوم يتضمن فئة من املثريات أو املعلومات أو األفكار ذات الصلة أي 

 يفخصائص وعنارص مشرتكة، متكن الفرد من انتاج فكرة ذات خصائص مشرتكة تتضمن والتي 

 . م  والتعمي والتصنيفالتمييزإطار قيامه بعمليات الوصف 

وتنقسم املفاهيم إيل مفاهيم تلقائية كمفهوم العـدد ويكتـسبها الطفـل مـن خـالل 

) خــشن ونــاعم(احتكاكــه بالبيئــة والخــربات الحــسية املبــارشة واملفــاهيم العلميــة كمفهــوم 

 . الروضةوخربات التفاعل داخل التعلم ويكتسبها الطفل من خالل 

 يـشري إيل تـصنيف  Best, 1999نجـد أن ًأما عن تصنيف املفاهيم وفقا لكيفية تكوينها 

 ومـن أمثلتهـا Conjunctive Concepts م رابطـةمفـاهي:  للمفاهيم عىل أنها تتضمن Bruner ربرون

حيـث ) الـبط  مـثالً–الـدجاج (الصفات  التى تربط بني طيور الزينة والطيور املنزليـة مفهوم 

ومفـاهيم العالقـة . وم  حتـى يكتـسب املفهـالـيشءيجب توافر أكرث مـن خاصـية واحـدة يف 

Relational conceptsصلة ا مثل مفهوم أقل من ، واملفاهيم الفDisjunctive وفيها أداة الفصل ومن 

 . ضوء خصائصها يف الطيور والحيوانات فهى تفصل بينهاأمثلتها 
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 -:وتشرتك املفاهيم يف مجموعة من الخصائص ميكن تلخيصها فيام ييل 

 ولـيس بالـرضورة )ىف مرحلة عمرية أعـىل(لتفكري املجردقد يكتسب املفهوم نتيجة ل 

 . من خربات حسية فقط 

  تعتمد املفاهيم يف اكتسابها عىل الخربات السابقة باألشياء واألحـداث ، باإلضـافة إيل

 . دور الجوانب االنفعالية واإلدراكية 

  املفــاهيم عبــارة عــن تعمــيامت تنــشأ مــن خــالل تجريــد بعــض األحــداث الحــسية

 . ن ذلك التمييز والتصنيف ويتضم

  تنظيم املفاهيم يف تنظيامت أفقية ورأسية . 

  تتغري املفاهيم من البسيط إيل املعقد ، ومن املحسوس إيل املجرد ويعتمد ذلك عـىل

 . ًوأيضا عىل ذكائه . فرص التعلم املتاحة للفرد 

  تؤثر املفاهيم عىل التوافق الشخيص واالجتامعي للطفل . 

 :ها واكتساب املفاهيمتكوينطرق  ً-ثانيا

 Acquisition يعنــي أن املفهــوم قــد اكتــسب Formation Conceptإن تكــوين املفهــوم 

Concept إيل أن اكتساب أو تكوين املفهوم ) 2000(  ،حيث يشري فؤاد أبو حطب وآمال صادق

ديـد، هو منط من أمنـاط الـسلوك يظهـر عنـد تعلـم مفـاهيم جديـدة أو إجـراء تـصنيف ج: 

  :هيالدالة عىل اكتساب املفهوم ، وأهم استجاباته مد عىل التعلم اإلدرايكويعت

 :التسمية "  -1

تـسمية الفئـة التـي تنتمـي إليهـا مجموعـة مـن املثـريات أو الطفـل  حيث يجب عىل 

 الخصائص ، معرفةعملية "  أن اكتساب املفهوم هو 1998وقد ذكر جابر عبد الحميد . املعلومات 

فمـثال  ".يف الفئـات املختلفـةالتي متثل املفهوم والتي ال متثل املفهـوم ييز بني  يف التمهاماستخدوا

ىل عـ(التـى ال متثلـه   و) له منقـار –من الخصائص التى متثله عىل جسمه ريش (مفهوم الطيور 
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اكتساب وتكوين املفهـوم يـرتبط بقـدرة و ، Classes إيل فئات وتصنيفها )  وهكذا جسمه فراء 

  املثـريات املتـشابهة ، وعـىل قدرتـه يف اكتـشاف التامثـل والتـشابه بـني معىل تصنيفالطفل 

ًجموعة من األمثلـة املتعـددة للمفهـوم الواحـد ، وأيـضا يف اكتـشاف االختالفـات بـني أمثلـة 

ومعرفة خصائص األشـياء تؤكـد قـدرة الطفـل عـىل  .مجموعة ما يف مقابل مجموعات أخرى 

 .التمييز

 :Classificationالتصنيف  -2

 Informationمتكــن مــن اســتخدام نظــام تجهيــز املعلومــات إن عمليــة التــصنيف  

Processing ومـن ثـم . تحديد أي املثريات أو الخصائص التي ميكن معالجتها كأشياء واحـدة  يف

فإنه ليك تتم عملية التصنيف بطريقة وظيفية تنفيذية لدى الطفل ، يجب إمداده مبجموعـة 

تكوين واكتساب لتي متكنه من تحديد املثريات التي تساعده عىل  اPreferencesمن التفضيالت 

 .املفهوم

 9 إيل أن الدراسـة التجريبيـة التـي متـت عـىل أطفـال 1991 اكوقد أشار ماك شـ    

كتـساب ومتييـز موضـوعات الفئـة الواحـدة عـن طريـق أشهر فأكرث قد أظهرت متكنهم مـن ا

ً شهرا ميكنهم التمييز بـني الفئـات املختلفـة 24 – 13اللمس ، كام أوضحت أن األطفال ما بني 

 شـهور ميكـنهم 3 إيل أن األطفـال الرضـع يف عمـر Eimas & Quinn, 1994وقد أشار إمياز وكـوين 

تكوين فئة إدراكية مييزون فيها بني الحصان والحامر الوحيش أو الـزراف ، وذلـك عنـد عـرض 

دراكية متيز القطط عـن الطـالب أو صور للحصان عليهم ، كام أنهم يتمكنون من تكوين فئة إ

 ك عندما تعرض عليهم صور للقططالنمور ، وذل

 :التعميم -3

  شـــهر يتمكنـــون مـــن 11 – 7يـــذكر مانـــدلر وماكـــدونف أن األطفـــال يف عمـــر 

ــــة  ــــاهيم الكلي ــــساب املف ــــات Global Conceptsاكت ــــات والنبات ــــصلة بالحيوان   ذات ال
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 حيـث Generalization Imitationيـد املعمـم وسـائل النقـل وذلـك عـن طريـق املحاكـاة أو التقل

فمـثالً كـل مـن لـه يقومون بتعميم الخصائص التي يالحظونها من خالل املواقـف املختلفـة ،

 .أو كل ما له ريش طائر حيوان فهو أرجل 4

 The Classical theory of Concepts أن النظريـة الكالسـيكية للمفـاهيم كماك شـا ويشري

 يف تكوين املفـاهيم إيل أن ظهـرت نظريـة لـيفن Dominant Theoryائدة باعتبارها النظرية الس

Levine،  

 :فرض املالمح الداللية -4

 Commonاملــشرتكة   أن لكــل مفهــوم مجموعــة مــن الخــصائصroach روش تفــرتض

Properties ، شـئ لـه ملمـح بـارز يـستدل عـىل اسـمه مـن  التي تساعد عىل اكتساب املفهـوم

  ) .خرطوم الفيل أو شكل وألوان ريش الببغاء (مالحظة هذا امللمح مثالً

 :نظرية اختبار الفروض  -5

استخدام األفراد لفـرض ومؤداها Levin's Theory of Hypothesis Testing ليفني توضح رأى 

 عند اكتساب املفهوم ، ثم يقوم بعد ذلك بتحديد جميع الفـروض Pool Hypothesisعام مشرتك 

 Workingيك يختـار مـن بينهـا مـا يطلـق عليـه بـالفرض العامـل املحتملة واملمكنة ويدرسها ل

Hypothesis تحديد استجابته وتعمل التغذية الراجعة إىل  يهدفFeed Back التي يتلقاهـا الفـرد 

عىل توجيه مسار الفرض العامل حيث يـتم اسـتيفاء الفـرض العامـل املتـسق مـع معلومـات 

معلومـات التغذيـة الراجعـة ومـن ثـم اختيـار التغذية الراجعة أو رفضه يف حالة تناقضه مع 

 . فرض عامل جديد 

وفرتوى يعتربون أن نظرية فرض املالمح الداللية . هوفامن وفرتوى ويرى 

ــات الحديثــة يف اكتــساب وتكــوين املفــاهيم حيــث تعمــل املالمــح   مــن النظري

   للمعلومــات املرتبطــة واملناســبةSummary Representationاملميــزة كتمثيــل مــوجز 
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 املرتبطـة Number of Attributesالكتساب املفهوم وباإلضافة إليهـا تعمـل كـل عـدد الخـصائص 

Relevant أو حتى غري املرتبطة ، واألمثلة املوجبة ملوضوع االكتساب يف مقابل األمثلـة الـسالبة 

 الخصائص عىل رسعـة عمليـة االكتـساب ، ومثـال ذلـك أن الطفـل يكتـسب Salienceمع بروز 

لحرشة أرسع إذا تم إعالمه أنها لها ظهر منحنى وطريف استشعار من إعالمه أنها ليس مفهوم ا

 .Hornsلها أرجل وليس لها قرون 

إكـساب أطفـال الروضـة  يف وأشارت دراسات عديـدة إىل أهميـة االكتـشاف املوجـه

 )1996إميان سامل (املفاهيم العلمية 

 حـريكتنمية الوعي الحـس  يف  الحركيةوأيدت دراسة رضا عبد الحميد تأثري برامج الرتبية 

كـالرك  ،1996 وأشارت دراسات كـل مـن فرميـان )1996( لدى األطفالاالبتكاريوالتفكري 

معرفـة الظـواهر العلميـة عـن  يف اهتاممات األطفـال ومناقـشتهم إىل االتجاهإىل فاعلية 

 .طريق املالحظة واملقارنة واالستكشاف

  عرفة املفـاهيم عـن الحيوانـات وعـن طريـق املعالجـة ملواستخدام فرض املالمح الداللية

 .البرصية

 :أهمية إكساب املفاهيم لطفل الروضة ً-ثالثا

ً دورا هاما يف اكتساب وتكـوين ومنـو املعرفـة لـدى الطفـل Conceptsتلعب املفاهيم  ً

بصفة خاصة ، وذلك ملا تقوم به يف مساعدته عىل تـذكر وفهـم طبيعـة مـا يتعلمـه ومـن ثـم 

 2000ويف هذا الصدد يذكر فؤاد أبو حطـب ، وآمـال صـادق . ظواهر املختلفة حوله تفسري ال

 : أن دور املفاهيم يف السلوك اإلنساين يتمثل يف مجموعة من الوظائف أهمها 

  اختزال التعقد البيئي 

  اختزال الحاجة إيل التعلم املستمر  
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  توجيه النشاط التعليمي  

  تسهيل عملية التعلم  . 

أن املفهوم يعرب عن فئة من املعلومات أو املثريات فيها خصائص مشرتكة  ارعىل اعتب

 -عـداد أجيـالوإل- -ويتضمن ذلك عمليتي التمييز والتعميم ، كام يتـضمن عمليـة التـصنيف 

ومواكبـة   ملواجهـة تحـديات املـستقبلالعلمـي لها قـدرة عـىل التفكـري -منذ الطفولة املبكرة

 .الت عىل اعتبار أن املفهوم ميثل وحدة الفكركافة املجا يف العلميالتقدم 

  السـتخدامهاوتهيئتـه الفطرية من خالل الحـواس بإمكاناتهإثارة وعى الطفل  

 .اكتشاف األشياءيف 

 مواجهـة أخطـار وتلـوث البيئـة مـن خـالل فهـم  يف تهيئة األطفال للمشاركة

 .ومامرسة علمية حقيقية لكافة موضوعات البيئة

 نات البيئة من حولهمتييز الطفل لكل مكو. 

 إدراك الطفل للحيز والفراغ وما ميثله جسمه من هذا الحيز. 

 ضوء الحركة والسكون  يف متييز األشياء 

 ودالالتهاضوء الحجم والوزن يف متييز األشياء . 

 عن البيئة الطبيعية والبيولوجيةاكتشاف الحقائق واملهارات والقواعد العامة . 

 التأمل واالستنباطتدريب الطفل عىل املالحظة و 

 أنشطة الحياة اليومية يف التوصل الستخدام الحقائق 

 تيسري أمور الحياة يف التعرف عىل أنواع الطاقة وسبل استخدامها. 

 تكـوين  يف ابتكار منتجات علمية من املستهلكات البيئية وخاماتهـا املختلفـة

 . مفيدإبداعي
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 :مستويات منو املفاهيم العلمية ً-رابعا

 : مستويات هىةيم مستويات منو املفاهيم العلمية اىل خمسميكن تقس

 :املفاهيم األولية -املستوى األول

 هذا املستوى يتكون لدى الطفل مفهوم أوىل وهو أن كل األشياء لها أسـامء ولـذلك 

نظـره عبـارة  يف ن األشخاصيتعرف عىل األشياء وعىل نفسه من خالل االسم وهذا يوضح لنا أ

ً بأن الصورة أو الرمز ميكن أن متثل شيئا حقيقيا ولذلك وإدراك إحساس،ولديه ًأيضا  عن أشياء ً

)  كبـري-صـغري(قطبـني فقـط  يف كـام أنـه يفهـم الـصفات..) -قلمي – كتايب(فهو يفهم امللكية

 .وكذلك الحجم ثم يتطور املفهوم ويفهم اإلفراد فقط وال يعرف الجمع

يـشري  فعندما تـسأله مبـاذا تـسمع ءاليشتكوين مفهوم مشرتك عن وظيفة  يف ويبدأ

 والفئة التى ينتمى إليها وحتـى هـذه اليشء إىل أن يدرك اسم تتابعينظام  يف إىل أذنه ويسري

 هذا املستوى يتكون لدى الطفل مفهوم أوىل وهو أن كـل يستطيع أن مييز بني األل املرحلة ال

وان الل االسم وهذا يوضح لنـا األشياء لها أسامء ولذلك يتعرف عىل األشياء وعىل نفسه من خ

وال يستطيع تكوين جملة من عدة كلامت ولكنه يـستطيع تكـوين بـرج مـن عـدة مكعبـات 

هـوم أوىل عــن ارتبــاط فويتكــون م)  تحــت–فـوق (ويـرك ارتبــاط املوقــع مـن عمليــة البنــاء 

 األشخاص باألحداث

 :املستوى الثاىن

رر الـسؤال ملـاذا ىف هذا املستوى يستطيع تسمية األشياء واألحـداث ويكـ

 ويبـدأ مفهـوم نطـاق اسـتعامله يف وىف هذا املستوى يدرك األلوان ويتفاعل معها

الظهــور وينــضج ويتطــور مفهــوم امللكيــة  يف الطفــل عــن املــذكر واملؤنــث يبــدأ

 ور مــن خــالل ســؤاله هــالظ يف ويبــدأ مفهومــه عــن املكــان ) حاجتهــا-حــاجتى(
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هذه املرحلة يستطيع أن يكمل جملة بـسطة  يف نهفني؟ وبذلك يكون فكرة عن املكان ، كام أ

كــام يــستطيع التعبــري عــن أحاســيس  قــد ســمعها مــن قبــل ويــشري إىل األشــياء أو مكانهــا

 .ويعرب بالزمن املضارع ويستطيع أن يفرق بني املفرد والجمع ...) عطشان–جوعان (داخلية

 :املستوى الثالث

ياء أو اسـتخدامها ويظهـر التعمـيم ًيزداد ميل الطفل للتسمية مرتبطا بوظيفـة األشـ

 يف صورة ما أى يدرك عالقة الجزء بالكل ويستطيع أن يرتـب األشـياء يف يشءعندما يسأل عن 

 يف ضوء حجمها أو شكلها أو لونها ويسأل ليزيد معرفته باألشياء ويستطيع املقارنة بني شـيئني

 استخدام اللغـة يف ويتقدمضوء خاصية محددة ويستخدم صيغة الجمع لألشياء غري املألوفة  

بيئته عىل ربط السبب بالنتيجة كام يستطيع أن  يف فيام يتعلق باألزمنة ويعمل ادراكه للتغري

مـشاعر  يف عنـد الحـديث ليـؤثردرجة صـوته  يف وقد متكن من التنويع يرسل ويستقبل أوامر

لـك فـإن  ومـع ذاآلخرين أى أنه يعرف كيف يتفاعل مع اآلخرين من خـالل تطـور مفاهيمـه

إدراكه للكلامت التي تدل عىل محسوس يـسبق إدراكـه للكلـامت التـي تـدل عـىل مجـرد أو 

معنوي فهو يدرك الكريس والكوب واملاء والحذاء واملالبـس وخاصـة مـام يـستعمله أكـرث مـن 

ًإدراكه للمعاين املجردة مثل الحب والحـق والخـري والتـي تتـأخر كثـريا بـل إن إدراكـه لـبعض 

 الهواء قد يحتاج لفرتة طويلة ، ناهيك عن الكلامت املجازية والكلامت التـي املحسوسان مثل

ًيختلف معناها باختالف السياقات التي تستعمل فيها ولذلك نرى الطفل يف هذه الفرتة كثـريا 

ما هذا ؟ ما اسم هذا ؟ وملـاذا ؟ كـام أنـه يجـد صـعوبة يف إدراك الفـروق الزمنيـة : ما يسأل 

ًاملساء وبني أمس واليوم وغد ومن ثم كثريا ما يخطئ يف استعامل الـزمن فيخلط بني الصباح و

 .اللغوي 
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 :املستوى الرابع

 تجـانس املجموعــات إدراكيـستطيع تكـوين مفــاهيم حقيقيـة فمـن الــسهل عليـه 

ومـا يـصنع ) املعادن - الخشب–النسيج ( وتكوين الفئات وربطها بخصائص أو عالقات أخرى

ويـستطيع اسـتخدام أحـرف الجـر أو نـسب )  متـضايق– زعالن –فرحان (منها وصفات مثل 

أشياء ألشخاص ،كام يشد انتباهه أشياء بعيدة عن خربته ويسعى ملعرفة املزيـد عنهـا بغـرض 

ًويـستطيع أن يـصنف املتـشابهات معـا وأن ينـصف مجموعـة أشـياء وفقـا للونهـا أو .الفهم  ً

ث وأنـشطة تحـدث بالنهـار أو الليـل كام يستطيع أن مييز بـني أحـدا. حجمها بشكل تتابعي 

 .ويدرك عالقات السببية وبعض املفاهيم املرتبطة بالطبيعة

 :املستوى الخامس 

 للمفاهيم بدرجة دقيقة من خالل وإدراكهمعرفة األشياء الحقيقية  يف يواصل تقدمه

 .االستفادة من الصور الذهنية لخرباته املرتاكمة 

ًواقف تلعب دورا كبرياأى أن الخربة باألشياء والناس وامل تنميـة مفـاهيم األطفـال  يف ً

 الطبيعـيوإثارة انتباه الطفل لكل ما يحـيط بـه مـن مثـريات وحركتـه النابعـة مـن الفـضول 

ضـوء  يف وقد أصبح يصف األشـياء لـيس ،إمناء مفاهيم األطفال يف لألطفال تسهم إىل حد كبري

بإمكانه التسمية والوصـف هذه املرحلة ًخصائصها فقط وإمنا طبقا ألهميتها بالنسبة له ففى 

،كام يستطيع تكوين املجموعـات والفئـات )أى ربط الوصف بالزمان واملكان(الكامل واإلبانة 

  الطوبولوجيةمضاداتها واملفاهيم  ويصنفها ويقارن بينها كام يعرف مرتادفات الكلامت و

 :املفاهيمويشري هاريس إىل أن الطفل مير باملستويات التالية أثناء منو 

  التفرقة بني خصائص أمثلة متثل املفهوم-:املستوى األول

 التى ال متثله  الخصائص التى متثل املفهوم و 
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 التعرف عىل خواص ترتبط باملفهوم: املستوى الثاىن

 املفهوم تعريف  

 فهم العالقات املتدرجة والهرمية للمفهوم 

 فهومرف عىل خصائص غري متصلة باملع الت-: املستوى الثالث

 الوصول إىل مبادئ متعلقة باملفهوم وفهمها 

ً وفقـا للفـروق أن طفل الروضة بإمكانه أن يـصل إىل نهايـة املـستوى الثالـثويؤكد 

 الفردية بني األطفال

 :ويجمع الخرباء عىل رضورة توفري بيئة ميرسة إلكساب األطفال املفاهيم من خالل

 درجة االستقبال البرصي للمثريات وهـذه توفري درجة مناسبة من اإلضاءة ألنها تؤثر عىل 

االستجابة تساعد املخ عىل تكوين صورة ذهنية للمرئيات ،كام أن األشياء املضيئة تجذب 

 الطفل وتلفت انتباهه أكرث من غريها

  توافر ألوان المعة براقة فالطفل من الثالثة يستطيع تسميتها ومييل لألحمـر واألزرق وال

 شتقةيستطيع تسمية األلوان امل

 املثريات املتحركة تجذب انتباهه أكرث من الساكنة. 

 تنوع املثريات يطيل فرتة الرتكيز واكتساب املفاهيم. 

  تنمية املفاهيم العلمية يف  مهمةعواملالتنظيم والجدة واأللفة متثل. 

  اليدويةواملعالجةتوفري فرص املامرسة والتفاعل . 

 مراعاة رشوط األمن والسالمة. 

 قيقة أفضل من النامذجالخربات الح. 

 أن تكون مالحظات املتابعة إيجابية.  

 أن تحقق املوارد ومصادر تعلم املفاهيم النجاح واإلنجاز. 
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  يفضلها األطفالالتياستخدام التعبريات املحفزة . 

  الفـردي للمـوارد والخامـات ومـا يـسعد عـىل اإلنجـاز الـذايتأن تسنح الفرصة للتنـاول 

 . لألنشطةوالجامعي

 دام املدخل الحيس لتنمية املفاهيم العلميةاستخ. 

 عنـد إكـساب املفـاهيم وعىل املعلمة أن ترعى خصائص املرحلة وحاجاتها واهتامماتهـا 

 لألطفال

 ميكن أن تشمل موضوعات العلوم لطفل الروضة 

 العناية بـالطيور– طهى الطعام - زراعة الحبوب- االستامع إىل األشياء-الطبيعة يف أشياء- 

  وغريها- باألرانب-لزينةوأسامك ا

 قياس املياه- القواقع- الرطب والجاف-الطفو والغوص( املياه-النور والظالل -(  

 األدوات الكهربية- تركض– تزحف - أخرى تسري-أشياء تطري -  

 العمليات الحيوية-الكائنات الحية وغري الحية  

 ا بـشكل مالئـم استخدام املوارد ميثـل تجربـة علميـة جيـدة للطفـل وكيفيـة اسـتخدامه

 والعلـب - والعلـب والـربطامن-ويفضل أن تكون مألوفة له ومعتاد عليها كبخاخة املياه

 منشور - البالونات- الصلصال- أدوات الحديقة والزرع– ومناذج ألدوات املطبخ -الفارغة

 . واأللوان- أدوات قياس األطوال وموازين-زجاجى

 أماكن يسهل استخدامه يف وأن تحفظ 

 باألشياء لفهم العلم من حولهماالتصالطفال عىل مساعدة األ  
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 الثاينالفصل 

 يف  ودورهاخصائص طفل الروضة وحاجاته واهتامماته

  املفاهيم العلميةهإكساب

 

 :يف نهاية هذا الفصل ينبغي أن تكون الطالبة قادرة عىل أن

 .تتعرف خصائص طفل الروضة -1

 . تستنتج الخصائص الحسية للطفل -2

 .دد خصائص اإلدراك الحيس لطفل الروضة تح -3

 . تستنبط خصائص النمو اللغوى لطفل الروضة -4

 .تلخص حاجات طفل الروضة -5

 . تصنف اهتاممات أطفال الروضة -6
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 : طفل الروضةخصائص :والًأ

متتاز حركات الطفل ابتداء من العام الثالث بالشدة ورسعة االستجابة والتنوع، ذلـك 

ات الطفل يف العامني األولني من حياتـه، قـارصة عـىل املـشئ وتحريـك أنه بعد أن كانت حرك

ًنجد هذه الحركات تأخذ صـورا شـتى ) : يف صورة ساذجة(أعضاء الجسم والقبض عىل األشياء 

من النشاط الحريك ، الجري والقفز من أعيل إيل أسفل ، والقفز ملـسافات بعيـدة ، والتزحلـق 

 أطراف األصـابع ، وركـوب الدرجـة ذات الـثالث عجـالت وصعود ونزول السالمل ، والسري عىل

ومام تجدر اإلشارة إليه أن هذه الحركات تعتمد يف أساسها عىل العضالت الكبـرية . والعجلتني 

، بعكس الكتابة واملىش وأشغال اإلبرة ، فإنها تحتاج إيل سيطرة الطفل عىل عضالته التفصيلية 

 .، كام سنرشح ذلك يف حينه من مراحل النمو يف مرحلة متأخرة ، وهذه السيطرة تأيت

 .وإليكم تفصيالً عن مبدأ ظهور الحركات التي تعتمد عىل العضالت الكبرية 

 الحركةالشهر

 الجري  24

 صعود السالمل بدون مساعدة  34.3

 السري عىل أطراف األصابع  30.1

 القفز من فوق الكريس  32.1

 القفز ملسافة بعدية  39.7

ب الدراجة ذات الثالثة عجالت ركو 48

ـــبو ـــا أي يج ـــون فيه ـــا ال يك ـــات يف أول مراحله ـــذه الحرك ـــري إيل أن ه   أن أش

 انـــسجام أو تـــرابط ، أي أنهـــا تكـــون عبــــارة عـــن حركـــات يقـــوم بهـــا الطفــــل يف 
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شئ من عدم االتزان والتوافق الحـريك، إال أنـه بالتـدريج يـستطيع الطفـل يف شـئ مـن عـدم 

الحريك ، إال أنه بالتدريج يـستطيع الطفـل الـسيطرة عـىل الحركـات ، وذلـك االتزان والتوافق 

وهنا يربز مبدأ تعليمي هام يجب مراعاته . بفضل ما يصبه من نضج وما يقوم به من تدريب

يف مدارس الحضانة ، تلك الفرتة التي تسبق املرحلة االبتدائية ، إذ يجب أن يكون هـذا النـوع 

طي لهؤالء األطفال الفرصة للتعبري عن هـذا النـشاط الزائـد ، كـام ًمن املدارس مرنا بحيث يع

يجب أن تكون تلك املدارس مجهـزة بـاألدوات واملـواد واألجهـزة التـي تـساعد األطفـال عـىل 

صـناديق الرمـل واألشـجار : اللعب واستعامل أعضاء الجسم املختلفة ، ومن أمثلة تلك املـواد 

ع وتتحرك بسهولة ، وما إيل ذلك مام ميكن األطفال مـن للتسلق ، والعربات الصغرية التي تدف

وعن طريق هذا االستعامل تقـوى العـضالت وتتكـون لـديهم يف الوقـت : استعامل عضالتهم 

  Pasquale, 1 (2002) .(159 , (نفسه املهارات الحركية املختلفة

لتعقيد ، وتكون ألعابه كثرية الحركة ، خالية من ا. ويصبح اللعب أكرب وسائل تربيته 

سهلة بالفهم تبدأ بالحركات االعتياديـة ، ونالحـظ الفـروق الفرديـة بـني األطفـال مـن حيـث 

 .النحافة واالمتالء والطول والقرص ، ويتميزون بالحركة الزائدة والقدرة عىل الجري والتسلق 

 :وعىل ذلك يحتاج الطفل حتى سن الخامسة إىل ما يأيت 

 .قر له قرار إال عند نومه شدة التعطش للحركة ، فهو ال يست -1

ضعف القدرة عىل ضبط حركاته ، ولذا كانت كلها من النوع الشامل غري الـدقيق الـذي  -2

 .وأحسن حركاته ما أتبع التوقيت أو صحبه غناه . تعمل فيه العضالت الكبرية 

 حـــــب االســـــتطالع فهـــــو يريـــــد أن يـــــرى ويـــــسمع ويعـــــرف كـــــل شـــــئ  -3

 ويركبهــــا ، وأن كــــان ال يــــستطيع بنفــــسه ، ويريــــد أن يحــــل األشــــياء ويفكهــــا 
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 .تركيز انتباهه طويالً ألي شئ 

 .القدرة عىل التقليد فهو يحايك كل ما يراه ويسمعه  -4

 يف اللعب فهو يلعب وحده ، أو يلعـب مبفـرده مـع الجامعـة ، لنـه ال يعـرف االنفرادية -5

و يتـسم معني الجامعة وال روحها ونظمها ، وكذلك ال يدرك معني التعاون وأساليبه فهـ

 .بالذاتية ، يريد أن يستأثر بكل شئ تقع عليه عينيه أو يضع عليه يديه 

 .  وراء أصحابه أو الهرب منهم  الجريحب املطاردة و -6

 .امليل الشديد لسامع القصة  -7

وتكون برامج األطفال قارصة عىل الجرى واملطاردة والتأرجح والتعلق ومحاولة رمـي 

 .الكرات باليد والقدم 

أن تتفــق لعــب الطفــل وتلــك القــدرات ، وتــستخدم الكــرات املطــاط لــذلك يجــب 

وتكـون . الخفيفة امللونة ومكعبات الخشب امللونة واآلراجيح بأنواعهـا ، وأدوات حفـر الرمـل

وليك يتم النمو التفسحريك ، يجب أن تتـوافر لـدى  من بني األدوات املستخدمة البيانو والدف

. لتوايل يف اللعب التلقايئ ، ثم يف تقليد الكبـار واألقـران الطفل أداتان أساسيتان تكمنان عىل ا

وهذه األنشطة التي ال غني عنها تتطلب اكـتامل منـو الطفـل الحـيس والبـدين ، ويتـسبب أي 

ًثر سـلبا يف كـل مظـاهر حيـاة قصور يف مراحل حياة الطفل املبكـرة يف عواقـب وخيمـة ، تـؤ

 . الطفل

نشاط الحريك لطفل الروضـة عـىل النحـو سامت ال) 1993(وتلخص عواطف إبراهيم 

 :التايل 

  ًيتميـــز طفـــل الرابعـــة مبـــزاج زئبقـــي ، وهـــو يريـــد عـــادة تأكيـــد ذاتـــه ، وكثـــريا 

ــــريك  ــــه الح ــــستوى أدائ ــــن م ــــة ، ولك ــــه الحركي ــــدود قدارت ــــاوز ح ــــا يتج  م
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تــشف مجــاالت جديــدة للتعبــري أعــيل مــن ســلوكه الكيفــي ، ويرجــع ذلــك إيل أنــه يك

 .الشخيص

 ن حبـه للمناشـط اليدويـة املتنوعـة ، إال أنـه ال يـستطيع الجلـوس لفـرتة وعىل الرغم م

 .ًطويلة واالنشغال يف عمل يدوي يهمه ، ويتطلب شيئا من الهدوء 

  إذا قارنـاه بطفـل ًوفكرته عن ذاتـه تكـون أكـرث وضـوحاأما طفل الخامسة فالرتابطات ،

ونع أنه قد يطـأ األرض . الً ًالرابعة ، فيبلغ النشاط الحريك عند طفل الخامسة قدرا معقو

فإنه يستطيع السري يف خط مستقيم ، وينزل السلم بـدالً بـني .. ًمبقدمة بطن القدم دامئا 

وإمكانيـة التبـديل عنـده . قدميه ، ويثب عىل إحدى قدميه ثـم األخـرى عـىل التبـادل 

كوبها تستخدم يف كثري من ألوان السلوك ، وهو يحب دراجته ثالثية العجالت وماهر يف ر

 .، ويتسلق األشياء يف ثبات ، وينتقل من جسم آلخر 

  ًواقتصاد طفل الخامسة يف الحركة يبدو واضحا عن طفل الرابعة ، فهو يحافظ عىل وضع

واحد لجسمه فرتات أطول ، ولكنه يتململ ويتحول من الجلـوس للوقـوف للقرفـصاء يف 

 أمامـه مبـارشة، وقـد ويجلس ابن الخامـسة وجذعـه قـائم ، وشـغله وأدواتـه. تسلسل 

يتحرك قليالً نحو اليمني أو اليسار ليعـدل مـن وضـع جـسمه ، وقـد يقـف ويـستمر يف 

 .ًعمله، ومقدرته عىل تأدية العمل بالعني واليد معا تبدو كمقدره الكبار البالغني 

  ومهارة طفل الخامسة يف استعامل يديه ، تزداد ويحب ربط حذائـه بنفـسه، ويـستخدم

، وهـو يـستغل قدراتـه يف القيـام ريره يف ثقـوب لوحـة مـن الكرتـون متالصوف بواسطة

. االغتسال ، ارتداء مالبسه بنفسه ، أداء بعض خدمات بسيطة للكبـار: بواجباته اليومية 

 ويتحدد تغليب استعامل طفـل الخامـسة إلحـدى يديـه وتـستقر عنـد الخامـسة، وهـو 
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 أما يف حالة البناء فهو يستخدم اليدين يستطيع أن يختار اليد التي يستعملها يف الكتابة،

بالتبادل، وإن كانت يده املفضلة تستعمل أكرث من األخرى، ويـصدق هـذا عنـدما يـشري 

 ً.إيل الصور أيضا

  وعند بلوغه السادسة ، تتساقط األسنان اللبنية، وتقل مناعته ولياقته البدنيـة عـام كـان

 .يوازن جسمه يف الفراغ يف كل األوضاع نه يعمد أن أعليه يف الخامسة إال أنه نشيط ، وك

  فـرتاه يـسابق ويحجـل .. يطرد منو املهارات الحركية لدى أطفـال هـذه املرحلـة بـرسعة

ويثب حيث يعمل جهازه الحريك كله يف توازن جيد ، إال أنه يف الخامسة بالذات يقـل يف 

 آن واحـد، وهـو فإنه يجمع بني الدفع والركـل يف.. توفقه فإذا ما هم بركل كره بقدميه 

ًكذلك أكرث معقولية يف حركته ، كام ميثل التسلق تحديا حركيا كبريا يف هذه الفرتة ً ً. 

  وأوضحت دراسات بومروى ، ومور أن رد فعل الطفل يتزايد بصفة خاصـة يف اختبـارات

 .توافق اليد والعني ، وكذلك يف الرباعة اليدوية يف هذه املرحلة

 ه املرحلة العمرية تتميز بنمو الرشاقة وسهولة حركة كام أوضحت دراسات جيزل أن هذ

 8-4 عـىل قـدم واحـدة مـن باالتزانالرجلني وأن طفل األربع سنوات يستطيع االحتفاظ 

ًبوصة بالقدمني معا، ويـتمكن كـذلك مـن حمـل ) 28(ثوان ، كام أن يف إمكانه أن يثبت 

فهـو ..  فرشاة األسنان كوب من املاء ، دون سقوط املاء من الكوب ، ويستطيع استخدام

 .ًيظهر مهارات أكرث تقدما ملسك األشياء ، خاصة مع األشياء ذات الحجم الصغري
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كام يشري أمني الخويل إيل دراسة قامـت بهـا جرتيـدبرج بدراسـة تفـصيلية ، شـملت 

 :طفل ، وتوصلت إيل أن مهارة الطفل متر بأربع مراحل لنمو املهارة الحركية هي) 2000(

 .لطفل أي محاولة ملامرسة النشاط الحريك بل يتجنبه ال يظهر ا -1

 .ًيقدم عىل اتخاذ محاوالت فجة لالشرتاك يف نشاط معني ، مفتقدا املهارات األساسية -2

 .بالسهولة والتوافق والدق النسبيةيؤدي املهارات األساسية التي تتميز  -3

مــل بــني يــؤدي املهــارات بدقــة مــستخدما أجــزاء جــسمية ، ويــنجح يف الــربط والتكا -4

 .األنشطة واملهارات الحركية التي اكتسبها حديثا ، وتلك التي سبق أن اكتسبها

 :لذلك يجب أن يوضع يف االعتبار ما ييل 

 ألنها من االسـرتاتيجيات –ًعدم إخبار األطفال مسبقا عن املهارات التي سوف يؤدونها  -1

قائيـة ، ونقلـل مـن املهمة أن نساعد الطفل عىل التفكري ونـشجعه عـىل املبـادرة والتل

االعتامد عىل تكرار امناط محددة يقوم بتقليدها ، أو ينتظر كـل طفـل دورة لـألداء أو 

لتنفيــذ التعلــيامت املوجهــة إليــه ، لــذلك يجــب أن تعطــي املعلمــة الفرصــة البتكــار 

 .الحركات واملرونة يف أداء األطفال 

ة الحركـات وتطبيقهـا يف يشكل املكان أهم املتغريات والعوامل التي تـؤثر عـىل فعاليـ -2

 .الروضة ، فال ينبغي أن يتخذ الفصل كمكان ألداء الحركات واألنشطة الحركية

 يجـــب أن يـــتم التنـــاوب بـــني مامرســـة األلعـــاب بـــاألدوات الـــصغرية  -3

 )  أدوات التـــصويب–بـــوب  أكيـــاس الح– األطـــواق –عـــب كـــالكرات لل

ــرية  ــزة الكب ــدات واألجه ــسلق (واملع ــزة الت ــة و–أجه ــق الدحرج  ) التزحل
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ويشكل التنسيق مع فصول املدرسـة والتنظـيم مـع األنـشطة األخـرى صـعوبة تواجـه 

مامرسة املهارات الحركية، وكذلك زيادة عدد األطفـال الـذين تقـوم املعلمـة بـاإلرشاف 

 .عليهم ، والذي قد يصعب معه السيطرة عليهم

لحركيـة، وقـد تعمـل تعد رشوط األمن والسالمة من الضوابط املهمـة ألداء األنـشطة ا -4

املعلمة إزاء هذا الرشط عىل رضورة التزام الطفل باالسـتجابة بدقـة لكـل التعلـيامت، 

وهذا يتنايف مع املدخل الفردي، إذ إن االرتكاز عىل طرق مناسبة للطفل يف هذه الفرتة 

 .العمرية يقلل من التحديات ، التي قد تقابل تطبيق النشطة الحركية 

لذلك فإن األنشطة .. عة أهم عوامل نجاح النشاط البدين لألطفال تشكل األماكن الواس -5

 .الحركية التي متارس خارج الفصل تساعد عىل النمو الحريك وتؤدي إيل اللياقة البدنية

يجب تأكيد تحقيق املتعة للطفل أثناء مامرسة األلعاب واملهارات الحركية، مثن خاللها  -6

ً حركاتـه، ويكـون شـغوفا ليوسـع مـدى يستطيع الطفل أن يكتـشف ذاتـه ويبتكـر يف

حركاته ، ويخترب ذاته وقدرته عىل التـوازن واالتـزان مـن خـالل الـسري عـىل ارتفاعـات 

 أو السقوط من ارتفاع محدد ، فالحركة تكسبه التعلم عن نفسه وعن عامله –مختلفة 

 .الطبيعي 

 وكفاءتـه إن اللعب الحر والنشاط البدين يكسب الطفـل املعرفـة عـن ذاتـه الجـسمية 

الل أنشطة الحركية، ودور املعلمة هو تحفيز الطفل واستثارته الستخدام جسمه من خ

 ، وإفساح املجـال أمـام الطفـل مـن خـالل حركـات االتـزان متنوعة يف ظروف مختلفة
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واالسرتخاء والسيطرة عىل الجسم ، من خالل أداء حركات تبدو يف مامرسة أعامل املهن 

 ).جرى للحاق باألتوبيس والحفر وال–كالدهان (

 باالتجاهـات واملكـان، وهـي تفيـد يف طًويدرك الطفل من خالل الحركة مفاهيام تـرتب 

ًاإلعداد للكتابة والقراءة ، لذلك تشكل أنشطة الحركة اإلدراكية الحـسية مـدخالً مهـام 

 .يف الرعاية املتكاملة ألطفال ما قبل املدرسة 

ًتعترب األنشطة الحركية وسطا مبـارشا   للتعلـيم ، يـوفر تغذيـة فوريـة ، ال تعتمـد عـىل ً

الكلــامت واأللفــاظ ، ولكــن الطفــل يحــصل عــىل النــاتج الفــوري ألدائــه وفعاليتــه يف 

 .اكتشاف نفسه وبيئته 

ًومتثل أنشطة التسلق داخل وخـارج الـصناديق اختبـارا ألوضـاع الجـسم يف مواقـف 

فاع والـوزن الـرسعة وتقـدير الـشكل وهذه املهارات تنمي مفاهيم عن املسافة واالرت. عديدة

ًوالحجم والطول، وهذه املفاهيم تعد أسسا لتعليم املفاهيم الهندسية ، والحساب يف التعلـيم 

 .األكادميي الالحق

وقد أشار عديـد مـن الدراسـات إيل أن الطفـل الـذي ال يـستطيع أن ينمـي حركاتـه 

ات يف التكيـف الشخـيص ًبدرجة كافيـة، يكـون وعـي الـذات لديـه ضـعيفا ، ويواجـه صـعوب

 فصورة الذات ميكن تدعيمها من خالل القدرات الحركية ونحن نعلم أن الكثـري –واالجتامعي 

 .من مهارات الحياة اليومية تركز حول الحركة الفعالة املؤثرة 

  أثناء مامرسة الطفل للنشطة الحركية ، نستطيع أن نستدل عىل درجة التفاعل والتكيف

يل للطفل ، فاملسئولية االجتامعية ميكـن مالحظتهـا مـن خـالل قيـام االجتامعي واالنفعا

الطفل باملهارات يف النشطة الجامعية وكذلك انتامئه ملجموعة اللعب ، واكتشاف ميـول 

واألطفـال يف ســن مــا قبــل املدرســة ال . وبـوادر وســامت القائــد أو االنبــساط واالنطــواء
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 يف األداء ، ويحبـون األلعـاب التلقائيـة تستهويهم األلعاب التي يكـون محورهـا املقارنـة

 .بسبب ميلهم الطبيعي لكل جديد، فهم فضوليون بطبعهم 

  ،إن استخدام الكلامت التلقائية أثناء اللعب ومبصاحبة الحركات ينمي املهـارات اللغويـة

كام أنهم يبتكرون كلـامت تعـرب عـن الحركـة وتـسهل أدائهـا ، وقـد يرتمنـون بـالكلامت 

 .اإلبداع اللغوي لدى األطفال عىل حبة للحركة ، وهذا يشجع املنغمة املصا

 : للطفل ةخصائص الحسيال

وسنتناول فيام ييل . يتميز مرحلة رياض األطفال الطفل برسعة منو الوظائف الحسية

كل حاسة من حواس الطفل بالتفصيل، حتـى نـرى كيـف تتطـور الحاسـة وتـتمكن مـن أداء 

 :تنمية املفاهيم العلمية لألطفال  يفوظيفتها لدورها املهم والحيوى

 :حاسة النظر 

تكون العني أقل الحواس كامالً عند امليالد ، وهي أبطأ الحواس يف الوصول إيل درجـة 

 .النضج الكاملة 

ويــستطيع الطفــل يف األســابيع الثالثــة األويل مــن حياتــه الــتحكم يف أعــصاب بــرصة 

، والحية كاألم مثالً ، بدليل ما يظهر من كفه عن بالنسبة لألجسام واملرئيات الكبرية ، الجامدة 

 .البكاء عندما يجد األم قادمة نحوه 

ويف الشهر الرابع أو الخامس نجد الطفل يربط بني ما يراه وما تصل إليـه 

 ويف الفـرتة التـي . ًفإذا ما رأي مكعبا صغريا مد يـده ليلعـب بـه أو ليحركـه : يده

ــع ، ــسابع والتاس ــشهرين ال ــني ال ــع ب ــىل أن تق ــدرة ع ــل الق ــدى الطف ــر ل   تظه

ــة  ــساما دقيق ــن األرض أج ــتقط م ــدبابيس"ًيل ــه " كال ــىل أن قدرت ــدل ع ــام ي  م
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وبالرغم من هذه السيطرة . البرصية بلغت من النضج أكرث مام كانت عليه يف املرحلة السابقة

بـرصية ال البرصية ، نالحظ أن األطفال عند التحاقهم مبدارس املرحلة األويل تكـون قـدرتهم ال

ويرجع ذلك إيل أن كرة العني ال تصل إيل درجة كاملة من النضج . تزال يعوزها شئ من الدقة 

ً، وهذا يلقي ضوءا يوضح سبب انتشار ظاهرة طول اإلبصار التي نالحظها يف أطفال املـدارس 

ن وتزول تلك الظاهرة عادة عنـدما يـصل الطفـل إيل سـ. عند بداية التحاقهم باملرحلة األويل 

ورغبة يف املحافظة عىل إبصار األطفال قبل سن الثامنـة ، يـسحن النـصح باسـتعامل . الثامنة 

 .نظارات خاصة ذات عدسات محدبة لتقريب مسافة تقاطع األشعة 

 :حاسة السمع 

عنـد املـيالد متنـع الوليـد مـن أن ) اسـتاكيوس(إن املادة السائلة التي توجد يف قنـاة 

ويكون الطفل أقـرب إيل األصـم يف هـذه . قب والدته مبارشة يستجيب أي استجابة سمعية ع

وعندما تـزول هـذه املـواد الـسائلة ، نجـد الطفـل ينتبـه . الساعات األويل التي تعقب امليالد 

 .ويستجيب لألصوات الحادة ، القوية ، الفجائية 

ات، ًوبالرغم من أن الطفل يف األيام العرشة األويل يكون قادرا عىل سامع تلـك األصـو

فليس هناك أي دليل عىل فهمه ملدلول تلك األصـوات ويرجـع ذلـك إيل أن خرباتـه البـسيطة 

ومعني هذا أن جهاز الطفل الـسمعي : ًتجعله عاجزا عن الربط بني املعني والصوت الحادث 

ا تكـون عدميـة الداللـة وأن األصوات التي يـسمعه: يف هذه السن يكون عىل استعداد للعمل 

 . بالنسبة له

 نــستطيع أن نعــود الطفــل وهــو يف مرحلــة الحــضانة عــىل التمييــز بــني درجــات و

ــــامع  ــــه س ــــد أذني ــــق تعوي ــــن طري ــــك ع ــــة ، وذل ــــن األصــــوات الدقيق ــــواع م  وأن
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 .املوسيقي واألصوات الصادرة عن الطبيعة واألناشيد والكالم املنغم ذا اإللقاء الحسن 

 :حاسة الشم 

د عىل وجـه تـام ، وبـالرغم مـن ذلـك فـإن ال تؤدي هذه الحاسة وظيفتها عند امليال

الطفل يف السنوات األويل من حياته تكون له حساسية شديدة نحو الـروائح القويـة ، ال تقـل 

والطفل يف العام األويل من حياته يقلد البالغ فيقرب من أنفسه زهـرة . عن حساسية البالغني 

تمتاعه برائحتها ، وفـيام بـني أو وردة ليشم عبريها ، ويستجيب استجابات خاصة تدل عىل اس

العامني الثاين والثالث يقوم األطفال باستجابات شميه تدل عىل نفـورهم مـن بعـض الـروائح 

 .الكريهة شأنهم يف ذلك شأن الكبار 

ل الفروق الفردية يف حاسة الشم ، فهناك فروق بني األطفال يف حـدة غفوينبغي أال ن

ملشمومات ، فنحن نلحظ يف حياتنا العادية مـن يتـأثر هذه الحاسة ، واملدي الذي تتأثر فيه با

ًبرائحة طيبة أو كريهة بعدية املصدر ، بيـنام مخـالطوه قـد يكـون إحـساسهم بهـا بـسيطا أو 

 ً.معدوما

 :حاسة الذوق 

أثبتت املالحظات التي أجريت عـىل األطفـال يف األيـام األويل ، أن الطفـل ينفـر مـن 

وتكـون . طعمة املالحة ، ويقبل عىل األطعمة الحلـوة املـذاقاألطعمة املرة املذاق ، وكذلك األ

لدى الطفل يف سن ما قبل االلتحاق مبدارس املرحلة األويل القابلية لتذوق ألوان مختلفـة مـن 

األطعمة ، كزيت السمك مثالً ، طاملا مل يكن هناك تنبيه لهم إيل أن هـذه األطعمـة كريهـة أو 

 .غريبة املذاق 

 : األمل حاسة اللمس وحاسة

 ًتكـــاد حاســـة اللمـــس تكـــون أكـــرث الحـــواس اســـتعدادا للعمـــل عـــىل درجـــة 
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والدليل عىل ذلك أن أي ملس خفيـف لخـد الطفـل ينـتج عنـه . تقرب من الكامل عند امليالد 

 . حركة امتصاص، وكذلك إذا ملست األنف فإن الطفل يغمض عينه

ن عمـر الطفـل، فـنحن ًواإلحساس باألمل يكـون موجـودا كـذلك يف األسـبوع األول مـ

عندما نضع جسم الطفل يف ماء درجة حرارته تزيد عىل درجة الحرارة املحتملة، نجده يأخـذ 

 .يف البكاء ، والقيام بحركات تدل عىل املقاومة وعدم الراحة 

أن األطفـال ) 1940وجيزل ) (1938ميلفن (وقد أثبتت األبحاث التي قام بها كل من 

ىل األمل إذا وخـزوا بـإبرة ، أو وجهـت إلـيهن صـدمة كهربائيـة ، ال يستجيبون استجابة تدل ع

وقد لوحظ أن الطفل يقوم باستجابات . وذلك يف األيام األربعة أو الخمسة األويل من حياتهم 

 ). أيام10 – 8(تدل عىل األمل يف األسبوع الثاين من حياته 

. داء وظيفتهامن هذا العرض نرى كيف تتطور حواس الطفل املختلفة وتتمكن من أ

إن حواس الطفل املختلفة تعمل منذ امليالد وهي عىل اسـتعداد السـتقبال املثـريات املختلفـة 

وقد دلت الدراسات التجريبية القامئـة عـىل املالحظـة . التي تقع عىل حواس الطفل املختلفة 

شهور عىل أن األطفال تكون لديهم درجة من الحساسية منذ سن مبكرة ، فاألطفال يف خالل ال

األويل بعد ميالدهم تكون لديهم القدرة عىل استجابة حسية معينة ، استجابة برصية، وملسة، 

 .وسمعية، وذوقية 

ولحواس الطفل املختلفة يف هذه الـسن املبكـرة أهميـة كـربى يف إدراكـه 

ــذه  ــل يف ه ــأن إدراك الطف ــول ب ــدعونا إيل الق ــام ي ــذا م ــارجي، وه ــامل الخ  للع

 ومعنـــي ذلـــك أن . ا هـــو إدراك مـــن النـــوع الحـــيس األســـابيع املبكـــرة، إمنـــ
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الطفل إذ ذاك يدرك املوضوعات التي يراها بعينه، ويـشمها بأنفـه ، ويلمـسها بيـده ، وهـذه 

 .كلها محسوسات أو بعبارة أخرى أمور عادية

إن حواس الطفل يف هذه السن هي النوافذ التي يطـل منهـا عـىل العـامل الخـارجي، 

 ، وبعـض هـذه اإلحـساسات يتعلـق تحـدث اإلحـساسات املختلفـةوعن طريق تلك الحواس 

وعات خارجيــة ينــدرج تحتهــا مــا يــصدر عــن الحــواس الخمــس املعروفــة ، وبعــضها مبوضــ

إحساسات داخلية كاإلحساس بالجوع واألمل ، وما هذه إال أنواع من التأثريات الداخليـة التـي 

 .لها مزيد اتصال بحياة الطفل االنفعالية 

 الطفل املختلفة يف النضج التدريجي ، فيبدأ يعتمد عىل هذه الحـواس وتأخذ حواس

 هـي الوسـيلة املبـارشة التـي - كـام أرشنـا–والحواس يف هذه الـسن . يف إدراك بيئته وفهمها 

 العامل الذي يحـيط بـه، فتـرتاكم يف الـذهن تـأثريات متنوعـة اكتشافيستعني بها الطفل عىل 

 ، إيل اتـساع مجالـه  وتـؤدي سـيطرة الطفـل عـىل املـىش.مستمدة من هذا العـامل الخـارجي 

اإلدرايك ، فيزداد إدراكه ملا يقع عليه برصه من أشياء ، أو مـا يـصل إيل سـمعه مـن أصـوات ، 

وتزداد بذلك داللة هذه األشياء يف ذهنه ، فتتضح وتتميز بعد أن كانت غامضة الداللة مبهمة 

 .بالنسبة له

  :وضة الرلطفلخصائص اإلدراك الحيس 

 :اإلدراك الحيس  منو -أ

 عالقـة بـني الكـائن الحـي يعكـس هوواإلدراك الحيس عبارة عن إحساس له داللة ، 

ومـن العـسري إيجـاد حـد فاصـل بـني . والبيئة، عن طريق الجهاز العصبي واملراكـز العـصبية 

اإلحساسات أو املنبهات التي تصل إيل املخ مـن جهـة ، ومـا يـصاحب تلـك اإلحـساسات مـن 

 .عان من جهة أخرىم
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وقد يحدث نتيجة نقص أو خلل يف الرتكيبات العصبية التي تـسهم يف عمليـات بنـاء 

الرتابطات ، أن ال يستطيع املصابون ترجمة األصوات أو املرئيـات التـي تقـع عليهـا أبـصارهم، 

 فيكون يف استطاعة هؤالء سامع الصوت الحادث أو رؤية املرئيات ، إال أنه يتعذر عليهم فهـم

ومعني هذا أن اإلحـساس الـسمعي أو البـرصي موجـود ، بيـنام . مدلوالت هذه اإلحساسات 

وهذه الحاالت نادرة ، ال توجد إال عندما يكـون الجهـاز . اإلدراك السمعي أو البرصي معدوم 

 .العصبي واملخ مصابني 

 ًونظرا لقلة خربات الطفل يف الشهور الويل من حياتـه ، نجـد الكثـري مـن إحـساساته

يكون عديم املعني ، وبالتدريج تزداد خرباته ويرتتب عىل ذلـك أن تـصبح اإلحـساسات التـي 

 .تستقبلها حواسه ذات داللة ومعني 

ًيكون إدراك الطفل منحرصا يف األشياء والخربات التي تقع يف بيئته القريبة املبـارشة ، 

حـساسات الجـسمية كالطعان ، ووجه والدتـه ويـدها التـي تلمـس جـسمه ، باإلضـافة إيل اإل

ويتسع . ويتكون من كل هذه األمور عاملة الشعوري . املختلفة التي لها تأثري مبارش يف حياته 

ًهذا العامل الشعوري تبعا ملا يقوم به الطفل مـن تحكـم إرادي يف أعـصاب بـرصة ، وسـمعة ، 

أو شئ من ففي الشهر الثالث أو الرابع نجده يبدأ يحدق يف موضوع ، . وباقي أعضاء جسمه 

وهذه هي طريقته يف اكتـشاف العـامل الـصغري الـضيق . األشياء ثم ينتقل بنظره إيل شئ آخر 

وكذلك الحال يف مجالـه الـسمعي، إذ تجـده ينـصت بإمعـان إيل مـا يحـدث . الذي يحيط به 

حوله من أصوات ، فيقارن بينها ومييزها بعضها من بعـض ، يقـارن بـني صـوت أمـه ، وصـت 

وهو يف كل حالة يستجيب استجابة انفعالية خاصة .  بوق السيارة يف الشارع الراديو ، وصوت

 .تدل عىل إدراكه ملدلوالت األصوات املختلفة 
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أما من حيث اإلحساس عن طريق اللمس ، فـإن الطفـل يتعـذر عليـه حتـى الـشهر 

 السادس أن يفرق بني أعضاء جسمه واألشياء الخارجة عنه عن طريق اللمس ، ولـذلك نجـده

إال أنه يف حالة عض يده يـستجيب لـذلك بالـرصاخ نتيجـة . يعض أصابع يده كام بعض لعبة 

ثم يالحظ الطفل إنه إذا حرك يده يف الهواء ، ال يشعر بأمل ، بيـنام إذا اصـطدمت هـذه . لألمل 

وتنتج عـن تكـرار تلـك الحركـات وغريهـا زيـادة خـربات . اليد بجسم آخر ، فإنه يشعر باألمل 

تبعها إدراكه أن جسمه وما به من أعضاء عبارة عن وحدة مستقلة ، حية ، منفصلة الطفل ، ي

ثم نالحظ أنه يف ذلك الوقت يبدأ يتحـسس  . Inanimteعام يحيط به من موضوعات غري حية 

رأسه وأذنيه وأنفه وعينيه وبطنه وأصابع قدمه وأعضاء التناسل لديـه ، وهـو إذ يقـوم بهـذه 

 .ذه األعضاء ليتعرف عليها العملية يحاول اكتشاف ه

نستطيع أن نضيف إيل ما سبق أن الطفل يف عامة األول يستطيع أن يربط بـني أكـرث 

فنجده مثالً يدرك أمه عندما يـرى وجههـا ، أو يـسمع صـوتها ، أو يحـس : من إحساس واحد 

 وتتكون من مجموع تلك اإلحساسات صورة األمل ، وبجانب. بطريقتها يف ملس فمه أو جسمه 

وهكذا . تلك الصورة تتكون يف ذهنه صورة األب التي تكون مختلفة ، منفصلة عن صورة األم 

تكون األم يف نظـره عبـارة عـن شـئ يـرى ، وشـئ يـسمع ، وشـئ يحـس بـه ، وتتـضح هـذه 

وترتبط بعضها ببعض يف داخل الكل العام الـذي يـصري ذا . اإلحساسات املختلفة لدى الطفل 

 .معني وداللة 

املرحلة ينتقل الطفل إيل مرحلة إعطاء أسامء األشياء واألعامل ويكون ذلك بعد تلك 

وبالتدريج تزداد قدرة الطفل عـىل إدراك الفـروق بـني املوضـوعات . يف العام الثاين من عمره 

 .املختلفة ، كام تأخذ فكرته عن األشكال واألوزان واألحجام والزمن واألعداد واأللوان تتضح
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 :إدراك األشكال 

نالحــظ أن الطفــل حتــى ســن الرابعــة يتعــذر عليــه التفرقــة بــني املثلــث واملربــع 

قبل ذلك السن ، نجده يضع املـستطيل يف املوضـع ) سيجان(واملستطيل، فإذا ما أعطي لوحة 

 .الخاص بالدائرة ، واملربع يف موضع املثلث وهكذا 

ضـع أمامـه ، أما من حيث قدرة الطفل عىل رسم األشكال وتقليـد الـنامذج التـي تو

وسنوضح ما نقول .  سنوات 4فتكاد تكون معدومة يف األطفال الذين يقل عمرهم العقيل عن 

 .ببعض األمثلة التي تعرب عن محاوالت أطفال يف أعامر مختلفة 

 لوحـة األشـكال – مل يـذهب للمدرسـة –عندما أعطي طفـل يف الثامنـة مـن عمـره 

كل املعني ، وأخـذ يـدفعها دون أي فهـم يف كـل ، تناول القطعة الخشبية ذات الش) لجودارد(

وهناك حالة طفل آخر يبلغ من العمر السابعة ، وأمـيض عـدة أسـابيع يف . فتحة عىل اللوحة 

: مدرسة القرية ، حاول أن يثبت الشكل الذي ميثل نصف الـدائرة يف الفـراغ الخـاص بالـشكل

مـد إيل اختيـار القطـع الخـشبية وحالة ثالثة لطفل يف الثانية عرشة ، مل يـذهب للمدرسـة ، ع

وطفل آخر من نفس العمـر، أخـذ قطعـة : ًالصغرية وحاول أن ميأل بها الفراغات األكرث اتساعا 

 طفل يف وضع القطعـة وقد نجح: خشبية كبرية وحاول أن يثبتها يف إحدى الفراغات الصغرى 

اولـة ، ولكنـه انتزعهـا ة الشكل يف املكان املطابق لهـا عـىل اللوحـة يف أول محعبالخشبية املر

 .ثانية بعد قليل من التأمل ثم دفعها يف مكان املستطيل 

إن هـذه . وهناك مالحظـة أخـرى عـىل إدراك هـؤالء األطفـال البـدائيني 

ـــن ـــز األشـــخاص م ـــىل متيي ـــض املفحوصـــني ع ـــدرة بع ـــصل بق  املالحظـــة تت

 ة  مـدارس اإلرسـاليات عرضـت صـورة فوتوغرافيـإحدىيف :  الصور الفوتوغرافية 
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إلحدى الراهبات بني جامعة من زميالتها ، عىل مجموعة من األطفال تزيد أعامرهم عىل عرش 

وكانت الراهبـة صـاحبة الـصورة معروفـة لألطفـال ألنهـم يرونهـا كـل يـوم ، إمـا يف : سنوات 

عرضـت الـصورة عـىل كـل طفـل مـرة .  امللحقة باإلرسـالية املستشفىالكنيسة أو املدرسة أو 

 يشري إيل الشخص الذي يعرفه يف هذه الصورة ، فأخـذ كـل طفـل الـصورة بـني وطلب منه أن

ًليها أسفلها عدة مرات ، وأخريا عجز عن التعـرف عـىل اها جاعالً عبيديه ونظر إليها مليا ثم قل

يف الصورة بني جامعـة مـن زميالتهـا ) × الراهبة (وحينام قيل لألطفال بأن . الشخص املقصود

أخرى ، أخذوا الصورة من جديد ونظروا إليها بعناية ، وفجأة صاحوا واحنوا الاليت يف إرساليات 

 .رؤوسهم عالمة الريض والدهشة 

ًضارية تلعـب دورا حـومن هذه الدراسات يثبت القول بأن البيئة وما بها من أمنـاط 

ا ًهاما يف تشكيل الناحية املعرفية الذهنية عند األطفال ، وملـا كانـت البيئـة التـي يعـيش فيهـ

الشيلوك بيئة خالية من األشكال الهندسية ، أدي ذلك إيل نـوع مـن الجـدب العقـيل الخـاص 

 .بالتصور البرصي لألشكال 

 :إدراك أشكال الحروف الهجائية 

قبل سن الخامسة يتعذر عىل الطفل أن مييـز بـني الحـروف الهجائيـة املختلفـة، ثـم 

هجائية الكبرية املطبوعة ، كام يـستطيع تظهر له هذه السن قدرته عىل التمييز بني الحروف ال

يف سن السادسة أن يقلد هذه الحروف بطريقة بدائية ، فيستطيع مثالً أن يكون مـن حـروف 

، ولكن طريقة ربطه الحروف بعضها بـبعض تكـون غـري منـسجمة ، وال انتظـام )كلمة(أسمه 

 .فيها

 تقليـــد ويحـــسن بالقـــامئني عـــىل تربيـــة الطفـــل أال يـــستغلوا رغبـــة الطفـــل يف 

ـــذه  ـــدرج ه ـــب أن تت ـــا يج ـــة دفع ـــراءة والكتاب ـــدفعوه إيل الق ـــة ، في ـــروف الهجائي  ًالح

ــني  ــط ب ــزال يخل ــا ي ــسن م ــذه ال ــى ه ــل حت ــد الطف ــنحن نج ــا، ف ــدرجا طبيعي ــة ت ًالعملي ً 
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ـــشكل  ـــة يف ال ـــروف املتقارب ـــة ) ب ت ث(و ) ض ص،(و ) ظ ط،(و ) خ ح، ج،(الح يف اللغ

ًانية عرشة ، نالحظ تقدما يف طريقـة كتابـة األطفـال ، إذ وفيام بني سن السابعة والث. العربية 

 . الفروق الدقيقة بني الحروف املختلفةيف إدراك يبدءون 

أما عن رسوم األطفال فإننا نالحظ أنهم يف الفرق األويل من مرحلة التعليم االبتـدايئ 

إن : " نـفجودا"وتقـول ) . ل أو حـصان أو رجـلرسـم منـز(يستطيعون القيام برسوم خاصـة 

إن الطفـل الـذي يـدخل يف رسـمه . هناك عالقة بني التفصيالت التـي دل ذلـك عـىل ذكـائهم 

ًتفصيالت متكنه من التعبري عام يف نفسه تعبريا واضحا إيل حد ما  وال يقـف األمـر عنـد حـد . ً

وقـد ملـست : التعبري بالرسم ، بل يتعداه إيل فهم الرسم والصور التـي تقـع يف مجـال إدراكـه 

 .للذكاء ) بينيه ( ًارا أثناء إجراء اختبار ذلك مر

 :إدراك الزمن 

، مبعنـي أنـه ال لزمنيـة يف العـامني األولـني غامـضةتكون فكرة الطفل عن العالقات ا

يستطيع أن يفرق بني املايض والحارض واملستقبل ، كام أنـه ال يـستطيع أن يقـارن بـني فرتتـني 

تطيع أن يفرق بني األحجام واألوزان واألصـوات زمنيتني ، يف حني أنه عىل العكس من ذلك يس

، إذ أن املقارنات الزمنية ال تعتمد يف إدراكها عىل اإلدراك الحيس أو السمعي أو اللميس ، كام 

 .هو الحال يف إدراك الفروق بني األحجام واألوزان واألصوات املختلفة 

ويف سـن . ، والغـداليـوم ، وأمـس : ول ألفـاظ ثم يبدأ الطفل من الثالثة يـدرك مـدل

والعيـد .. األسبوع املايض واألسـبوع املقبـل " الرابعة يستطيع أن يدرك املدلول الزمني لعبارة 

 .الخ .. املقبل، تاريخ امليالد 

ـــــي  ـــــسل الزمن ـــــضانة إدراك التسل ـــــة الح ـــــل يف مرحل ـــــتطاعة الطف  ويف اس

ـــه يف املدرســـة  ـــة ، فـــإذا مـــا ســـألناه عـــام فعل  : مـــثالً قـــال لألفكـــار واألعـــامل املتعاقب
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أخذنا كوبا من اللنب ، ثم لعبنا فرتة طويلة بعد ذلك ، ثـم درسـنا حـصة ، وبعـد ذلـك تناولنـا 

 .طعام الغذاء ، ثم ذهب كل من إيل رسيره ليسرتيح 

ويتعــذر عــىل الطفــل قبــل ســن التاســعة أو العــارشة أن يــدرك املــدلوالت الزمنيــة 

عاب األطفال لألحـداث التاريخيـة قبـل هـذه ولهذا السبب نجد أن استي. لألحداث التاريخية 

السن ال يتعدى حفظ تواريخ هذه األحداث ، دون أن تكون لديهم القدرة عـىل تتبـع األدوار 

ًالتاريخية ، وربط هذه األدوار ربطا يدل عىل إدراك يتضمن معني التتابع الزمني الـذي يـدل 

 .عىل التطور 

 :إدراك املسافات 

ًرث تعقيدا من إدراك األوزان ويـأيت يف مرحلـة تاليـة ، ونحـن يعترب إدراك املسافات أك

نالحظ أن األطفال يتعرضون ألخطار ، إذ يقفـزون مـن ارتفاعـات لـيس يف مقـدورهم تقـدير 

 .مسافاتها ، ومن ثم ينبغي أال ترتك األطفال وحدهم يطلعون من رشفات املنازل ونوافذها

 :إدراك الوزن 

وزان يف مرحلة متأخرة عن إدراكـه لألحجـام وتعتمـد تأيت قدرة الطفل عىل إدراك األ

قدرته عىل إدراك األوزان ، عىل مدى قدرته عىل الـسيطرة عـىل أعـضائه أوالً ثـم عـىل خربتـه 

 . ً التي تتكون منها األجسام ثانيابطبيعة املواد

وعجز الطفل عن السيطرة عىل أعضاءه يعترب العامل األول املسبب ملـا يـشاهد مـن 

 .م األشياء التي يقبض عليها الطفل من يده سقوط معظ

 :إدراك األلوان 

ــن أدلــة النمــو العقــيل لــدى األطفــال قــدرتهم عــىل متييــز األلــوان ،   م

  األلـــوان ني مـــن عمـــره ال يـــستطيع أن مييـــز بـــنيوالطفـــل قبـــل اكـــتامل الـــسنت

ــة ،  ــياء الالمع ــة واألش ــواء الرباق ــستجيب لألض ــه أن ي ــدو علي ــا يب ــل م ــة ، ك  العادي
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ويف الفرتة التي تقع بـني سـنتني وسـنتني . لكنه ال يستجيب استجابة خاصة للون من األلوان و

ونصف من عمر الطفل ، نجده يستطيع أن مييز بني األلوان ، ويبدو ذلـك يف اسـتجابته لنـوع 

معني منها ، إذ يالحظ أن الطفل العادي يف هذه السن يستطيع أن يفرق بني األلوان ويعطـي 

ويتمكن كثري من األطفال يف هذه السن من ذكر أسامء األلوان ، وإن مل . ه بدقة كل لون اسم

تكن موجودة يف مجال إدراكهم ، وأكرث األلوان إثارة لألطفال يف سن ما قبـل املدرسـة ، اللـون 

 .األحمر فاألزرق 

 :إدراك األعداد 

ع لهم ينبغـي إن أساس تعلم العد عند األطفال هو التشابه ، ولذلك فإن تعليم الجم

والطفل قبل الثانيـة إذا مـا رأي مجموعـة مـن . أن يكون عن طريق إضافة األشياء املتشابهة 

 . وهكذا ... وسيارة ... هذه سيارة ، وهذه سيارة : السيارات فإنه عادة يعرب عن عددها بقوله 

ًمـشريا .. ثالثة .. اثنان .. د حوا: وبعد سن العامني نجده يف نفس املوقف يعرب بقوله 

، بيـنام 9 أو 8 إيل 4ويـستطيع األطفـال يف هـذه الـسن العـد مـن . إيل كل سيارة عىل حـدة 

يف الوقـت ) جيـزل( ولقد الحظ 20أو ) 19-1(يستطيع األطفال يف سن ثالث سنوات العد من 

ًنفسه أن الطفل بالرغم من أنه يعد ، مشريا إيل األشياء التي أمامه أو مستخدما مجموعة من  ً

مثالً ، فإننا عندما نطلب منه أن يعطينا أربع بليات مـام يعـده ، يتعـذر عليـه تنفيـذ ) البيل(

ًهذا األمر تنفيذا دقيقا  ً. 

أما القيام بعمليات الجمع البسيطة ، فإننا نالحظ أن الطفل يف سن الخامسة 

ــىل  ــه ع ــل جمع ــد حاص ــا ال يزي ــداد م ــن األع ــع م ــستطيع أن يجم ــن  ) 5( ي  ، ولك

ــ ــه فه ــذر علي ــذت يتع ــم أخ ــن ث ــسمة ، وم ــرضب أو الق ــات ال ــصود بعملي  م املق

 والـدليل . هذه العمليات وضعها املتـأخر يف التعلـيم بعـد عمليتـي الجمـع والطـرح 
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فإنه يحفـظ عمليـات الـرضب ) حفظ جدول الرضب(عىل ذلك أن الطفل إذا اجرب عىل حفظ 

ًحفظا آليا ، دون فهم منه ملدلول هذه العمليات  ً. 

ًال فيام بينهم يف القدرة الحـسابية اختالفـا يرجـع إيل مـا بيـنهم مـن ويختلف األطف

 .فروق فردية تتصل بالذكاء والخربة السابقة لكل منهم 

 ومن سامت تفكري الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة ميلة لالسـتجابة ألحـد جوانـب 

ول مبـدأ  حـ1969املوقف أي أن االستجابة مقيدة باملثري ويتضح مـن خـالل تجـارب بياجيـه 

 فالطفل يركز عىل جانـب واحـد ويتجاهـل النـواحي األخـرى وبالتـايل conservationثبات الكم 

يبالغ يف تقدير أهمية عنرص معني ويتجاهل العنارص األخرى فمثالً حني يرى الطفل كمية من 

املاء تصب يف إناء زجاجي معني إيل إناء أخر أطول وأضيق فإنـه يقـول أن كميـة املـاء صـارت 

رب بسبب طول اإلناء أو أقل بسبب ضيقه فهو يركز عىل طول اإلنـاء أو ضـيقه ولـيس عـىل أك

وتتمثل قدرة الرسعة اإلدراكيـة يف رسعـة كليهام كام يفعل الراشد السوى يف مثل هذه الحالة 

 . هاإدراك التشابهات بني األشكال ورسعة تصنيف

مثالً ال يتأخرون عـن ذكـر الواقع أن األطفال الذين تعرض عليهم لوحة من اللوحات 

ًسـلام الـصورة  يف بعض تفاصيلها وعندما يقول طفل مـن األطفـال بـأن يف البيـت الـذي يـراه

وقد سـمي علـامء الـنفس  املركزكه دقة إدرا يف  فإنه ال ميكن أن نشك لحظةًاًوأشجارا و أزهار

دى الطفـل يقابـل  وهكـذا فـإن اإلدراك الرتكيبـي لـPen see juxtaposition الفكـر املوضـع باسـم

 ويالحـظ أن الفكـر الرتكيبـي ال يـشتمل عـىل الرتكيـب Perception Pointillisteباإلدراك النقطـي 

باملعني الصحيح بهذه الكلمة إذ ال تركيب إال إذا كانت هناك نظرة بهـا شـئ قليـل أو كثـري مـن 

 لفكر النقطي كذلك ال الوضوح للعالقات القامئة بني العنارص التي يتألف منها هذا الرتكيب ولكن ا

 



46 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

يشتمل عىل التحليل باملعني الصحيح لهذه الكلامت ونحن نكتسب وجه الصواب إذا قلنا عن 

التوضيح بأنه جملة تفاصيل يدركها الطفل من مجموعة تنطوي عليها والحـق أننـا هنـا أمـام 

باملجموعة تفاصيل نالحظ عرضا وهذا يعني أنها ليست عىل اتصال فيام بينها وال عىل اتصال 

التي ينطوي عليها وليس هناك إدراك للعالقات ال يف التفكري الرتكيبـي وال يف التفكـري املوضـع 

 أن كل نين متالزميوعىل هذا فإن الصفة الرتكيبية واالنحباس يف إطار التفاصيل الالمتميزة أمر

 أو بتغـري Bourjadeمنهام ينشأ عن عجز الطفل عن القيام بعمليات التحليل والرتكيب املنظمة 

أخر عن العجز عن إدراك العالقات نتيجة الرتكيز عىل الذات واإلدراك ليس مجرد انطباع صور 

أشياء يف الذهن ولكنه استجابة معينة لإلحساسات الراهنة تستخدم يف الخربات الـسابقة كـام 

 .بحاجات الطفل واهتامماتهتتأثر 

 :ية وعملية اإلدراك ال تتم إال بوجود الرشوط التال

 . فيزيقية لها خصائص مميزة تعترب ملنبهات خارجية ثرياتم -

 اإلحساساتناحية فسيولوجية تتصل عادة بالحواس وأطراف األعصاب التي تنقل  -

 .يف املخ

 وإعطائها املعـاين الالزمـة التـي اإلحساساتناحية سيكولوجية تتصل برتجمة تلك  -

غم من هـذا التحليـل للعمليـة  املدرك يف مجال إدرايك معينوبالراليشء مع تتالءم

اإلدراكيــة إال أن اإلدراك هــو عمليــة كليــة تحــدث دفعــة واحــدة اإلدراك وســيلة 

الكائن لالتصال بالبيئة املحيطة به والتعرف عـىل حقائقهـا وهـو عمليـة طبيعيـة 

يقوم بها الكائن عن طريق ما هو مزود به من امكانيـات فطريـة حاسـة التـذوق 

 .الخ ... ملالح من العذب من الحامض من حلو املذاقيستطيع الطفل أن مييز ا
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معني ذلك أن اإلدراك الحيس يتكون لدى الطفل يف البداية عـن طريـق حواسـه ثـم 

تنتقل هذه األحاسيس إيل مركز اإلدراك يف املخ الذي مييز هذه األشياء ويعطيهـا معنـي ومـن 

 حريـة كاملـة وال يتـدخل هنا يجب عىل املربني أن يرتكوا الطفل يجـرب كـل شـئ بنفـسه يف

 .والعقاب أو التخويف وأن يوجهوا الطفل للتمييز  باملنع أو األمر أو النهي أالكبار

نهـام شـيئان متـصالن أوثـق االتـصال أحـدهام أ واإلدراك بالرغم من اإلحساساتإن 

ًيا ًباألخرى فإن بينهام مع ذلك فرقا كبريا فاإلحساس يف الواقع فعالية فسيولوجية بسيطة نـسب

يجب أن نتوقع وأن نتـذكر أن الواقـع يتـألف مـن أشـياء . أما اإلدراك فهو عمل ذهني معقد 

وجوانب ومواقف واألشياء جامدة ال تتحرك أما الثانية فهي تفاعالت بني هـذه األشـياء وهـي 

تقتيض الزمن كعنرص من عنارصها فالدورة التي تود فوق املكتب شئ أمـا سـقوطها فحـادث 

العامل الذي يجب أن يدركه الطفل يتـألف مـن أشـياء تقـع بينهـا جملـة مـن وعىل ذلك فإن 

 ..الحوادث ولقد كان من الرضوري أن منيز مثل هذا التميز 

وهـو مـزود بخاليـا عـصبية مختلفـة مرتبطـة بحواسـه تقـوم باسـتقبال الطفل يولد 

ى الحيـاة مـا مثريات العامل الخارجي مبجرد خروج الطفل إيل العامل وتسمر هذه العمليـة مـد

ًدام الفرد يعيش ويتحرك يف البيئـة املحيطـة بـه فتنقـل الخاليـا الخاصـة عـن اإلنـسان صـورا 

 . مختلفة هي املادة الخام للنشاط العقيل البرشي وإحساسات

ــه  ــة أن  " 1969ويوضــح بياجي ــددمعرف ــيالع ــة التفكــري املنطق ــل بداي   ميث

 هـي ةفيزيقيـة حيـث أن األخـرية تختلـف عـن املعرفـة اليـفاملعرفة الرياضية املنطق

  مثــل لــون ووزن القلــم فهــام خاصــيتان ىمعلومــات عــن األشــياء يف واقعهــا الظــاهر
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فيزيقيتان لألشياء ميكن معرفتها باملالحظة واملشاهدة بينام يختلف األمر عنـد مناقـشته مـن 

 .املاحية الرياضية املنطقية 

ن لفـظ ثنـايئ قـد تكـون يف الحجـم فإذا كان لدينا قلمني فإنه ميكن رؤية القلمني لك

 . بوضع أثنني من األشياء يف عالقةبواسطة الفرد الذي يقوم

والعدد الكاردينايل ملجموعـة مـا هـو عـدد العنـارص أو األعـضاء يف تلـك املجموعـة 

 مثالً هو الذي يدل عىل عـدد العنـارص املوجـودة يف مجموعـة مـا مثـل 4فالعدد الكاردينايل 

ريد لخاصية مشرتكة بني طبقة ال نهائية من الفئات املتكافئة التي يوج أرجل الحيوان وهو تج

بني كالً منها وبني فئة أرجل الحيوان مثالً تناظر أحادي ولـذا فالعـدد الكاردينـايل هـو العـدد 

  .الذي نجيب به عىل السؤال كم عنرص يوجد يف املجموعة

 :وسامت العدد ميكن تلخيصها فيام يىل

الــصفة الرتتيبيــة للــرقم (لــسلة ترمــز إيل االختالفــات يف الكــرب أن األعــداد تــشكل س -1

Ordinal Number( 

ميكن أن يطبق العدد لسمة ما بغض النظر عن الطبيعة الخاصة لألشياء وأن السمة  -2

ال تتغري بالرغم من تغيري األشياء أو ترتيبها وهذا ما يسمي بالسمة األساسية للعـدد 

Gardinal Number ميكـن رجوعـه إيل ثـالث سـامت خاصـة ملجموعـة  مـثالً 3 فالعـدد

 أن 1975 كالب أو كلب وقطعة وفأر ويؤكد جيلامن 3 قطط أو 3األشياء سواء كانوا 

ويؤكـد العلـامء أن . العدد ميكن أن يكون صفة باإلضافة إيل الحجم والشكل واللون 

نـدما التسلسل والسمة الرتتيبية لإلعداد يجب أن تدرس مثل السمة األساسـية ألن ع

 .ًيدرك الطفل العدد طوليا يستطيع إدراك مفهوم العدد 
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فإننـا ) 555555(ولتوضيح ذلك نأخذ املثال التايل إذا أن نعرف كم عنرص يف املجموعـة 

بعنـارص املجموعـة وهـذا ...... )  ، 3 ، 2، 1(األعداد يف سلسلة األعـداد ) بربط(نقول بتزويج 

ً عنرصا هذا الربط يبني أسامء العدد يف سلـسلة األعـداد الربط ينتج لنا العدد الذي يخربنا كم

أو كـم عـدد؟  واملرحلـة ) كاردينـايل(الطبيعية والعنارص املوجودة يف املجموعة هو ما نسميه 

 سنوات تتـصف بـالنمو التـدريجي ملفهـوم العـدد الكاردينـايل وقـد أشـار 6 – 5العمرية من 

 العدد قبل أن يتعامل بطريقة عملية وحـسية بياجيه إيل أن الطفل ال يفهم وال يعرف مفهوم

 . التناظر األحادي – التكافؤ –مع عالقات الرتتيب الكمي 

أما مفهوم عدد الرتبة هو الذي يحدد وضع العدد بالنسبة لغريه يف سلـسلة األعـداد 

 .الطبيعية فهو قد يكون العدد األول أو الثاين أو الثالث وهكذا 

ن خالل وضع عنارص خاصة يف املجموعات مـن األشـياء أو وتنمو أعداد الرتبة أوالً م

 -:الرموز وتسري وفق مراحل ثالث هي 

 .تتصف بعدم فهم الطفل لعدد الرتبة :  سنوات 5 – 4.5املرحلة األويل 

 .تتصف بوعي الطفل التدريجي لعدد الرتبة :  سنوات 6 – 5املرحلة الثانية 

  يصل الطفل لفهم كامل لعدد الرتبة وبها:  سنوات 7.5 – 5املرحلة الثالثة من 

وقد وجـد أن تنميـة العـدد لـدى األطفـال يتوقـف عـىل الخـربة بالعـدد 

 )  يـساوي– أقـل مـن –أكـرث مـن (املحسوس وأن يـتفهم الطفـل معنـي كلـامت 

ــات عامــة  ــم عمــل مقارن ــذلك يجــب أن يعطــي )  مــساوي– أقــل –أكــرث (ث  ول

 قيقيـة وعـددها والتـدريب عـىل للطفل الفرصـة السـتخدام وتـداول األشـياء الح
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 .إدراك األعداد املحسوسة املمثلة يف قطع الدومينو وغريها من األشكال الهندسية األخرى 

وإعداد الرتبة تستنتج يف مرحلة الحضانة ألن معظـم األطفـال يعـرف األول واألخـري 

 ).من يتأخر يصبح األخري) (إنها سنتك األويل يف الحضانة(

تسلسلة ميكن تحديـده إذا مل تتغـري العنـارص وهـي تختلـف عـن والشكل الرتبى امل

 .السلسلة ) سامت( شكل وخواص باختالفغريها 

ولذا فالتعرف عىل املوضع يف السلسلة هو فكـرة هامـة إذا مـا حاولنـا فهـم ترتيـب 

 نظام األعداد الحقيقية 

م يعدون يلم الطفل بأفكاره األويل عن العد من خالل استامعه لآلخرين وهوعندما 

وبالتايل يصبح لديه الرغبة العد محاكاة لآلخرين ولذلك نجده يقـوم برتديـد أسـامء العـدد يف 

ترتيب دون امتالك أي فكرة عام تعني أسـامء تلـك األعـداد ورسد أو تـالوة أسـامء العـدد يف 

) rote counting(ترتيب من الذاكرة هو ما يعرف بالعد اآليل أو العد باالستظهار أو العـد الـصم 

ًوهذا النوع من التعلم بدون معني للطفل فهو يهـدف مـن خاللـه إيل أن يكـون قـادرا عـىل 

ترديد أسامء بنفس الطريقة التي يتحدث بهـا البـالغون إال أن هـذا النـوع مـن الـتعلم يفيـد 

الطفل يف التعرف عىل حفظ الرتتيب الصحيح ألسامء األعداد مبعني أن أربعة تأيت بعـد ثالثـة 

 . تأيت بعد ستة وهكذا وأن سبعة

قد نجد أن الطفل يزداد تفهمـه لألعـداد األساسـية لكننـا ال نـستطيع أن نفـرتض أن 

ًتاممـا هًالطفل لديه تفهم أيضا لألعداد الرتتيبية األويل فالثاين فالثالث وإذا أعطيـت املعلمـة ا

 األعـداد ًأكرث للرتتيب فإن إدراك وعي األطفـال يكـون أكـرث تحمـسا لـه فـال بـد مـن تـدريس

ًوهـذا يكـون معتمـدا عـىل ..... والثاين والذي يساوي .... الرتتيبية كالتايل األول والذي يساوي 

 . وذلك عن طريق األنشطة والوسائل 10 – 1الرتتيب األصيل لألعداد من 
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وميكن أن تقوم املعلمة بـبعض العمليـات التـي تـساعد الطفـل عـىل التعـرف عـىل 

 -:التسلسل أو الرتتيب 

 .بلية التفكري لالنعكاس أو القدرة عىل الرتتيب يف اتجاهني تصاعدي وتنازيل قا -1

تحديد موقع العنرص بأنه يجب أن يكون أكرب مام يسبقه من العنـارص وأصـغر مـن  -2

 .العنارص التي بعده

من املمكن أن نعلم الطفل ما قبل املدرسة الحـساب والقـراءة والكتابـة يف صـورهم 

ًألغاين املعدة اعدادا تربويـا سـليام واللعـب والنـشاطات املختلفـة املبسطة وذلك عن طريق ا ً ً

فيستطيع عد البيل ونوى البلح ويكتبها بأصابعه عىل الرمل والصلـصال أو ميـرر أصـابعه عـىل 

 .أشكال األعداد املنوعة من الخشب 

 :وميكن للمعلمة أن 

 رق األخـرض تطلب من األطفال رسم دائرة من الورق األخرض ورسم دوائر من الـو

ًورسم دائرة تشكل وجها ادميا  ً. 

  خمـسة داخـل الـدوائر – أربعـة – ثالثة – أثنني – واحد –تكتب املعلمة األعداد 

 .لرتقيمها 

 ًتطلب املعلمة من األطفال لصق الدوائر تبعا للرتتيب الرقمي املوجود عليها. 

 ئرة يقطع األطفال بعض األقدام من ورق الكرتون وتلصق كل رجل أسفل دا. 

 وتـضعها عـىل 5 – 1  خمـس بطاقـات منفـصلة ترقمهـا مـنتقوم املعلمة بإعداد 

 .املنضدة

  ــات ــل حيوان ــكاالً متث ــات أش ــني بطاق ــودة ب ــات املوج ــة يف الفراغ ــم املعلم  ترس
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 ) . عصفور– حصان – ديك – قطة –كلب (أو طيور 

 أن متتلـك إيل أنه ليك تساعد أطفال عـىل فهـم العـدد البـد) جريمان وبريدسل(يشري 

ًفهام واضحا لذلك فرمبا تكون الطريقة األسهل لوصـف العـدد هـي مقارنتـه بـالرمز العـددي  ً

فمفهوم العدد هو فكر مجردة بينام الرمز العددي هو رمز االرتباط بتلك الفكرة مثالً واحد ، 

 إيل أن مفهـوم العـدد ال يعتمـد عـىل العنـارص باإلضـافة كلها رموز تعرب عـن نفـس العـدد 1

ملكونة فمثالً ثالث عربات أو ثالث بطات كلتاهام نفس الخاصية املعروفـة بالثالثيـات ويقـر ا

إيل أنه من الطبيعي أال نتوقع أن مييز الطفل بوضـوح بـني العـدد والرمـز ) جريمان وبريدسل(

ًالعددي بل نتوقع أن يكون الطفل قـادرا عـىل اثبـات ذلـك مـن خـالل اسـتخدامه للثنائيـات 

 .وهكذا ) الثالثة(لثالثيات وا) لألثنني(

وعند تناول الطفل لكتابة بعض رموز العددية قد يجد صعوبات أمامـه وذلـك عنـد 

) 8 ، 7(، ) 6 ، 2(اتباع الطرق الغري صحيحة يف تعلمـه فيجـد صـعوبة يف التفريـق بـني الـرقم 

مـن أن لذلك البد من التأكد من الطفل أنه يشري إيل الرموز العدديـة بـصورة سـليمة للتأكـد 

الطفل ال يقوم بعمل روابط غري صحيحة وكذلك إعطائه الثقة يف نفسه عن رسم شكل الرمـز 

كام توجد مشكلة عكسية أخرى تحدث عنـد التعبـري عـن األرقـام مـن رقمـني مثـل . العددي

ويظهر ذلك عندما يكتب الطفل أثنا عرش فإن كلمة أثنـى هـي التـي تكتـب ) 21، 12(كتابه 

 تأكيد املعلمة عىل قيمة املكان وذلك بتصميم أنشطة لتشجيع األطفـال األول وهذا يدعو إيل

 ) . 2(عىل ترتيب األعداد وأماكنها 
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ويشري بولنج إيل أن األطفال يحتاجون لكتابة رموز األعـداد وأن تعطـي لهـم خـربات 

منظمة يف استخدام وكتاب تلك الرموز ولذا يجـب تقـدم العـدد ورمـوزه مـن خـالل مراحـل 

 -: مثل متتالية

 )خمسة(إيل ) واحد(من  -1

 )عرشة(إيل ) ستة(من  -2

 )عرشون(إيل ) إحدى عرش(من  -3

 .وهكذا ) مائه(إيل ) عرشون(من  -4

وعندما تتأكد املعلمـة مـن تنـاول الطفـل ملفهـوم العـدد والتـصنيف ولديـه الخـربة 

والعمليـات ) والطـرح) (الجمـع(بالعدد األسـايس تـستمر املعلمـة يف تنميـة مفهـوم اإلضـافة 

لحسابية األخرى وميكن للمعلمة أن تشجع الطفل عىل أن يعد ويـستخدم األعـداد سـواء يف ا

حجرة الدراسة أو يف نشاطه يف امللعب كأن يعد الخطوات التي يعملهـا يف اللعبـة أو أن يجـد 

 .كم عدد األطفال يف الفريق بعد إضافة طفالً زيادة يف فريقه كل مرة 

ًين تطلب منه أن يأخذ عنـرصا أيـضا وتـسأله وعندما تعطي املعلمة مجموعة عنرص

ًعن عدد عنارص املجموعة اآلن ثم يأخذ عنرصا أخر أيضا ويقارن مجموعته مبجموعـة رفيقـة  ً

ًثم يعمل األطفال عىل ترتيب مجموعاتهم تصاعديا أو تنازليا  ً. 

 عنارص وميلك رفيقه مجموعـة مـن عنـرصين 3وقد ميلك أحد األطفال مجموعة من 

 عنـرص وتـستطيع املعلمـة 5ًمجموعتيهام معا فيحصالن عىل مجموعة مؤلفـة مـن فيصنفان 

ً مجموعات مختلفة وقد يكون أيضا لدى أحد األطفال مجموعة باستخدامتكرار هذه العملية 

 عنـارص 3مؤلفة من عنرصين ويضيف إليها عنرصا أخر فيحـصل عـىل مجموعـة مؤلفـة مـن 

  عنارص وهكـذا وال تنـيس املعلمـة أن 4فة من ًويضيف عنرصا أخر فيحصل عىل مجموعة مؤل
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ًتتطلب من األطفال ترتيب املجموعة تصاعديا أو تنازليا من أجل بناء مفهوم العـدد الرتتيبـي  ً

ومامرسة استخدام الكلامت مع مواد معني اللغة العددية وعندما يستطيع الطفل إنجاز ذلك 

 . العالقات الكمية الكتشاففإن اللغة ميكن استخدامها كأداة أو وسيلة 

كام يجب أن ينمي مفهوم الطفل للخصائص األساسية للعمليات الحسابية حيث أنها 

ً أن هنـاك منطـا تعترب مبثابة مفاهيم أساسية إذا فهمهـا الطفـل اسـتطاع أن يكتـشف بنفـسه

لالستدالل العام وأن عليه أن يتعلم التكيف مع التغريات الطفيفة التـي تـضاف إيل مـا يلقـي 

ه كذلك مامرسة التامرين وتكرار العمليات العكسية تهيئ الطفل بقدر أفضل من العقلية علي

. 

ًأما عملية الطرح فعيل املعلمة أيضا أن تتـيح عـدد مـن األلعـاب التـي مـن خاللهـا 

ًتجعل الطفل قادرا عىل تفهم مفهوم الطرح كأن تغني املعلمة غنوة مـستخدمة فيهـا ألعـاب 

 . قطة ولدت خمس قطيطات –ال األصابع وعىل سبيل املث

 ة يفضل منهم كام ؟ أكل قطالثعلبجاء 

وعىل األطفال أن يعطوا املعلمة اإلجابة الصحيحة وتستمر املعلمة يف الغنـاء قطعـة 

 لها أربع قطيطات أكل الثعلب منها واحدة يصبح الباقي كام ؟ 

 األويل فقـد يجب أن يعطي لألطفال العديد من األنشطة العملية خاصـة يف املرحلـة

تقوم املعلمة بوضع عدد منهم يف دوائر ثم تختار واحد أو أثنني مـنهم للخـروج مـن الـدائرة 

ومن ذلك يدرك الطفل مفهوم الطرح كذلك تنمي املعلمة فكرة أكـرث وأقـل وبوضـع األطفـال 

مع أسامء ستة قطع حلـوى واحـد معـه (وتستمر يف الرشح والتحدث معهم فمثالً ثنائيات يف 

 ) قطع فكم يكون عدد الزيادة مع أسامء أو كم يكون عدد األقل مع أحمد ؟ أربعة
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ويف املرحلة الثانية تضع عـدد مـن األشـياء يف كومـة وتطلـب مـن الطفـل أن يحـرك 

 وعادة تختـربه 1 إيل 10كام تنمي لدى الطفل العد التنازيل من  . بعضها ويكتشف كم تبقي 

ام يجب أن تنمي اللغة األساسية املستخدمة يف الطرح يف ذلك قبالن تستمر يف تنمية الطرح ك

 ). مختلف عن– ناقص – أقل من –خذ (

 :التذكر عىل الطفل قدرة 

التذكر من العمليات العقلية التي يقوم بها الطفل يف سن مبكرة ، فهو عنـدما يبلـغ 

ه من خربات ًمن العمر سنة تقريبا ، يقوم ببعض االستجابات التي تدل عىل أنه يتذكر ما مر ب

رمبا تكون قد انقضت عليها عدة أسابيع ، فالطفل يـصحب والـده يف زيـارة قريـب تعـود أن 

ًيقدم للطفل يف كل زيارة صندوقا من الحلوى ، يخرجه مـن أحـد أدراج مكتبـه ، تجـده بعـد 

عدة مرات يتجه مبجرد دخوله الحجرة إيل الدرج الذي رأي قريبه يخرج صندوق الحلوى منه 

ه وتـشبع  العملية عىل تذكر الطفل لنوع من الخربات الـسابقة التـي تتـصل مبيولـوتدل هذه

 .حاجة من حاجاته العضوية

 : الروضةخصائص النمو اللغوى لطفل

 :الطفولة املبكرة يف  يلخص هذا الجدول مظاهر وسامت النمو اللغوى

 سامت النمو العمر

 بالفم النغاء ، االبتسام ، القهقهة ، إحداث أصوات   أشهر4

النغاء عـىل صـوت املوسـيقي ، النطـق بعـدة مقـاطع ، الـضحك عـىل بعـض املنـاظر   أشهر6

 واألصوات 

 . قول ماما ، دادا االستجابة لبعض الكلامت التي يسمعها   أشهر9

فهم بعض األلفاظ البسيطة ، النطق بكلمتني بجانب كلمتي بابا ودادا ، اإلشـارة  ً شهرا12

 . ًبيده مودعا 
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 سنة

 ونصف

النطق بخمس كلامت أو أكـرث ، فهـم األسـئلة البـسيطة ، اإلشـارة إيل األنـف أو 

 . العينني أو الشعر ، قول أهالً ، أشكرك أو ما يعادلها 

استعامل جمل وأشباه جمل بسيطة ، تسمية بعض األشياء املألوفة مثل مفتاح ،  سنتان

 . مليم ، ساعة ، متييز بعض حروف الجر 

عامل الضامئر واملايض والجمـع ، تـسمية ثالثـة أشـياء يف الـصورة املعروضـة است  سنوات3

 . عليه ، حكاية قصص صغرية ، متيز بعض األدوات والحروف

4 -

 سنوات5

متيــز أربــع أدوات ، اســتعامل كلمــة وصــفية مــع صــورة تعريــف الكلــامت مبــا 

 أو يستعمل فيه ، مثل السكني للقطع الكريس نجلس عليه ، فهـم ثـالث كلـامت

أكرث من القامئة املعطاة له فهم بعض كلامت املـزاح ، خلـو الكـالم مـن أصـوات 

 . الطفولة الالهية

ونالحظ من هذا الجدول أنه قـد أثبـت بجانـب مراحـل النمـو اللغـوي مراحـل 

ًالنمو العقيل أيضا من حيث متييز األشياء من خالل الصور وتعريف الكلامت وغـري ذلـك 

القـدرة عـىل الطالقـة .  عند الطفل مبا له من صـلة بنمـو املفـاهيممام مييز الرقي العقيل

اللغويــة فتتمثــل يف القــدرة عــىل الكتابــة والتحــدث يف ســهولة ويــرس ويعتــرب األطفــال 

ًاملمتازون يف هذه الناحية ثرثارين نوعـا مـا أنهـم يـستخدمون الكلـامت التـي يعرفونهـا 

ًاستخداما كثريا وبطريقة سهلة وتختلف القدرة ع ىل االنطالق اللفظـي عـن القـدرة عـىل ً

اإلدراك اللفظــي وفهــم األلفــاظ يف أنهــا متثــل الــسهولة والــرسعة اللتــني يــستطيع بهــام 

 اســتخدام الكلــامت والتعبــريات التــي يعرفهــا أمــا القــدرة عــىل اإلدراك اللفظــي وفهــم 

ــدى  ــرد وم ــا الف ــي يعرفه ــامت الت ــدد الكل ــل ع ــرى متث ــة أخ ــن ناحي ــا م ــاظ فإنه  األلف
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عوبة كالً منها كام متثـل مـدى العالقـات املختلفـة بـني هـذه الكلـامت مـدى فهمـه لهـذه ص

 .العالقات 

 :حاجات طفل الروضة: ثانيا

 :متكن تلخيص حاجات طفل الروضة فيام يىل

 الحاجة إىل الحب والتقبل -1

 الحاجة إىل تقدير الذات -2

 .ب البحث والتجريو إىل االستكشافالحاجة  -3

 ).الفهم والتسمية(هارات اللغويةالحاجة إىل اكتساب امل -4

 )تقمص الشخصيات واألدوار.( التخيل واالبتكار  -5

 .الحاجة إىل املعرفة والفهم وحب االستطالع -6

 . التعبري باستخدام الحواس -7

 حرية الحركة واإلبداع من خاللها  -8

 سليمةتكوين عادات صحية    -9

 اكتساب آداب التعامل مع اآلخرين -10

 الدراميالتمثيل واللعب  -11

 ظيم أنشطة جامعيةتن -12

 مامرسة الرسم والتلوين واللصق والفنون -13

 .التعاون والرفق بالحيوان -14

 .مامرسة عادات النظافة الشخصية والنظام والرتتيب ونظافة البيئة واملكان -15

 االنضباط وااللتزام بالقواعد واألخالق اإلسالمية والتعليامت وتحمل املسئولية -16

 رحسن االختيار من بدائل واتخاذ القرا -17
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 الثقة بالنفس والدعم والتشجيع واملثابرة -18

 .فهم اآلخرين لطبيعة وخصائص مرحلة منوه -19

 االستمتاع أثناء أداء األنشطة -20

 : طفل الروضةماتاهتامً-ثالثا

 : الثالثةسن  يف الطفلاهتاممات  -أ 

 .مييل إىل فهم املواقف التى مير بها ويكرث السؤال عنها -

 )لعب ايهامى(ل املنزليةيهتم بالحيوانات األليفة وتقليد األعام -

 يحب التخطيط عىل الورق والجدران والتلوين بعدة ألوان -

 يعرب عن مشاعره ملن يحبهم ومن يقومون برعايته -

 يشعر بكفاءة ذاته من خالل األلعاب الحركية التى يبتدعها -

 : الرابعةيف سنالطفل اهتاممات  -ب 

 يفخر بأى أنشطة يقوم بها -

 رقية ذات خطوط مستقيمةانتاج أشكال و يف يستخدم املقص -

 .يحب الرسم والتكوين بالصلصال والعجني ومييل للفك والرتكيب وألعاب البازل ذات األفكار -

 يحب القصص التى تحىك عن الناس والحيوانات وفوائد األشياء -

 ) ملاذا؟– أين – كيف -ماذا(يضجر من تساؤالته  يحرتم من ال -

 ألعابه يف خياله خصب ومتنوع األفكار يظهر -

 استخدامه يف يجيد االبداع اللفظى ويتفنن -

 :الخامسةسن  يف الطفلاهتاممات  -ج 

  والطباعةبالرسم والتلوين واللصقيزداد شغفه  -
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 الروضة أو املنزل ويقلد شخصية املعلمة يف مييل إىل إعادة متثيل التى تحدث أمامه -

 يحب متثيل القصص التى يسمعها أو يشاهدها -

 نقدياليدرك قيمة النقود والتعامل  -

يفضلون ألعاب املطاردة والبـوليس واللـصوص والبنـات تفـضل القيـام بـدور األم أو  -

 املعلمة 

 يتحملون القيام مبسئوليات معينة شخصية أو جاملية -

ًاالهتاممات لطفل الروضة أسسا مهمـة لتـصميم الخصائص والحاجات ووميثل عرض 

 ء وأصـحاب نظريـات تعلـيم الطفـلاالعتبار أراء الخـربا يف لطفل مع األخذل األنشطة العلمية

هـذه املرحلـة املهمـة والحاسـمة بالنـسبة لتكـوين  يف ونتائج البحوث الحديثة املرتبطـة بهـا 

 .ًوتنمية املفاهيم التي تعد منطلقا لكل تعلم 
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  الثالثالفصل

 نظريات منو املفاهيم

 

 :لبة قادرة عىل أنيف نهاية هذا الفصل ينبغي أن تكون الطا

 .نظرية جريوم برونر يف منو املفاهيم  رشحت -1

 .نظرية ديفيد أوزوبلتوضح  -2

 . ضوء نظرية بياجيه يف و املفاهيممنتصف  -3

 .مراحل منو املفاهيم من وجهة نظر بياجيهتحدد  -4

 .الروضةخصائص تفكري طفل تستنتج  -5

 .نظرية البياجيون الجدد يف منو املفاهيم توضح  -6

 .ضوء نظرية تجهيز املعلومات  يف منو املفاهيم تستخلص مراحل -7
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تعترب دراسة املفاهيم والتعرف عىل أنواعها والنظريات املختلفة التي تناولت كيفية 

 لذلك اكتسابها وتكوينها لدى األطفال بصفة خاصة  من املوضوعات ذات األهمية البالغة

ساب املفاهيم وطرق تنميتها كنظريية نعرض بعض النظريات التى تناولت تفسري لكيفية اكت

 :التايل وبياجيه وجاردنر ونظرية معالجة املعلومات عىل النحو وأوزبل برونر

 

 - :فاهيم يف منو املJerome Brunnerنظرية جريوم برونر -1

يعترب جريوم برونر أحد علامء النفس املعرفيني الذين اهتموا بدور البيئة واالكتشاف 

حيـث رأي أن التمثـيالت . يف الـتعلم ، كمـدخل لتنميـة التفكـري وتطـوره والخربات املوجهـة 

 تعرب عن الطـرق التـي يخـزن ويعـالج بهـا الطفـل الخـربات Representations Cognitiveاملعرفية 

واملعلومات واملعارف التي يتفاعل معها ، واألطفال يختلفون يف طرق متثيالتهم املعرفية ، وأن 

كتامل النمو املعـريف عنـد ايعتقد أن هناك ثالثة مراحل يتم من خاللها و. للبيئة دور يف ذلك 

 حيث يحدث النمو املعـريف مـن Enactive Representation) النشط(التمثيل العميل : الطفل هي 

 Enactiveخالل العمل والفعل كاللمس واملعالجات اليدوية املختلفة مرحلة الحركـة والنـشاط 

Stageــة ال ــأيت مرحل ــم ت ــوين  ، ث ــل األيق ــال Iconic Representationتمثي ــم األطف ــن فه ــرب ع  وتع

أي تصبح الـصورة محـل متثـيالت الحركـة (للمعلومات عن طريق التصورات البرصية املكانية 

ًوالنشاط بالنسبة لألطفال األكرب سـنا ، أمـا املرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة التمثـيالت الرمزيـة 

Representation Symbolicتمكن األطفال من اكتساب نظام رمزي لتمثيل األشـياء ويـتم  ، وفيها ي

 . ذلك عن طريق استخدام اللغة والكلامت بدالً من استخدام الصور 
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  : David Usableديفيد أوزوبل  -2

يرى أنـه والتعلم املعريف القائم عىل املعني ضوء  يف يركز أوزبل عىل تكوين املفاهيم

جـزء فإنه يقوم بتمثيل واستيعاب هذه املعلومات عىل أنهـا عندما يكتسب الفرد معرفة ما ، 

 حيث يتم ربط املعلومات الجديـدة مبـا Subsumptionاء الثانوي نبعملية ال(من بنيته املعرفية 

ًهو موجود لديه من معلومات وعندئذ يتم االستيعاب وتحويل االثنني معـا إيل البنـاء األصـيل 

ً الواقع نجد أن عامل املعني يلعـب دورا هامـا يف إحـداث ويف. مام يعطي معني لكالً االثنني  ً

شبكة من ترابطات املعاين داخل الذاكرة ، وكلام كانت مـساحة شـبكة ترابطـات املعـاين أكـرث 

ًيف ضوء مستويات التجهيز واملعالجة األكرث عمقا ، كلام كان معدل اسرتجاع املعلومات ( ًعمقا 

 . أكرب 

  :Piajetرية لبياجيه ضوء نظ يف  منو املفاهيم-3

اكتسبت النظرية املعرفية شهرة واسعة بني علامء الـنفس والرتبيـة واالجـتامع وهـي 

وبالرغم من اهـتامم هـذه النظريـة بالقـدرات العقليـة . مازالت تسود الفكر الرتبوي املعارص

 للطفل أكرث من اهتاممها بالسلوك ذاته فهي تؤكـد أن التغـريات التـي تطـرأ عـىل منـو تفكـري

ولقـد اهتمـت الدراسـات القامئـة عـىل هـذه . الطفل تحدد الطرائق التي يعمل ويترصف بها

النظرية بالطرق التي يرتجم بها األطفال مالحظاتهم وخرباتهم، كام اهتمـت بدراسـة الكيفيـة 

ًالتي يتعلمون بها مفهوما أو قاعدة أو حكم، وقد كشفت هذه النظرية عن أن أخطاء منطق 

ًهم املبهجة يف قلب الحقائق إمنا تتصل اتصاالً وثيقا مبراحل متميزة من منوهم الصغار محاوالت

 . العقيل

  أن التكيـــف العقـــيل مـــا هـــو إال تفاعـــل بـــني Piagetويـــرى بياجيـــه 

 بـني عمليتـي Equilibrationالتوازن "الشخص وبيئته وهذا التكيف يتم عن طريق 

ــل واملواءمــة "   وهــذه املفــاهيم أساســية Assimilation and Accommodationالتمثي
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 ومهمـة لـرشح وتوضـيح االخـتالف بـني الطفـل والراشـد فلقـد اسـتنتج Piagetيف نظرية بياجيه 

ًأن تفكري األطفال األصغر سنا يختلف عـن تفكـري األطفـال األكـرب حيـث أن الطفـل ال " بياجيه"

 . ري باختالف السنيفكر أقل من املراهق ولكن تفكريه يختلف عنه وهكذا تختلف طريقة التفك

والتمثيل هو عملية يغري بها الكائن العضوي املعلومات التي يستقبلها بحيث تـصب 

 . ًجزءا من التكوين املعريف لديه

فيعني بها أي توافق يكون عىل الكائن أن يقوم به إزاء العامل الخارجي : أما املواءمة 

 . حتى يتمثل املعلومات

أحـداهام فـرتة عـىل األخـرى وتـسودها ويتكامـل وتتعاقب هاتان القوتان وتـسيطر 

 . النمو بتوازنهام 

 الخـارجي الـيشءوهكذا فاملواءمة عكس التمثيل فإذا كان الفرد يف التمثيل يغري من 

 .  الخارجي اليشءحتى يتناسب معه فأنه يف املواءمة يغري من نفسه حتى يتناسب مع 

هتم أكرث بالكشف عن عقليـة الطفـل  مل يهتم بقياس الذكاء ولكنه أPiagetأن بياجيه 

 أنه من املهم ليس قيـاس الـذكاء، بـل Piaget" بياجيه"وميكانيزم العمليات الذهنية، كام أدرك 

معرفة كيف يفكر الطفل؟ إذ كان هدفه اإلجابة عن التـساؤالت اآلتيـة كيـف يفكـر الطفـل؟ 

؟ كيـف تحـدث كيف يدرك الطفـل األشـياء ؟ كيـف يتـصور الطفـل نفـسه والعـامل الخـارجي

 (Pasquale, A 2002, 312). العمليات الذهنية عند الطفل

 ):من وجهة نظر بياجيه(: Stage concepts Growthاملفاهيم مراحل منو : أوالً 

استطاع بياجيه مـن خـالل دراسـته املبتكـرة واملتنوعـة عـىل األطفـال أن 

ــذي يعــيش ــذي اكتنــف تفكــري الطفــل وتــصوره للعــامل ال   يكــشف الغمــوض ال

ــتالف  ــن اخ ــشفها ع ــاته يف ك ــة لدراس ــة والرتبوي ــة العلمي ــن القيم ــه، وتكم  في
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ًأمناط تفكري الطفل عن أمناط تفكري البالغ كام ونوعا   ). 9، 1987عواطف إبراهيم، (ً

هذا يعني أن تفكري طفـل الثالثـة يختلـف عـن تفكـري طفـل الـسادسة أو العـارشة، 

 وهـو يختلـف مـن سـن إىل أخـرى حتـى يـصل .فالتطور الذهني مرتبط بدورة النمو العامـة

 تطور التفكـري إىل Piaget" بياجيه"لدرجة التكامل يف مرحلة املراهقة، وعىل هذا األساس قسم 

  -:أربعة مراحل رئيسية هي 

 Sensory Motor stageومتتد من امليالد إىل سنتني : حركية املرحلة الحس -1

 Reoperations' stage سنوات 7-2من : مرحلة ما قبل العمليات -2

  Concrete operational سنة 11-7: مرحلة العمليات العيانية  -3

 Formal Operational stage  سنة مام فوق14-11: مرحلة العمليات الشكلية  -4

 :  بالتفصيل هىهذه املراحلو

 : Sensory Motor Stage املرحلة الحيس حركية -1

ذا االسـم ألنهـا تتميـز بـالحس وتبدأ من امليالد حتى الثانية مـن العمـر وتـسمى بهـ

والحركة وذكاء الطفل يف هذه املرحلة ذكاء حيس حريك، أي عميل يبدو يف سلوك الطفل فقط 

والنمو يف هذه املرحلة يقترص عىل الحواس والنواحي الحركية ). 26، 1987عواطف إبراهيم، (

طدام باألشـياء وأثنـاء وهذا يساعد الطفل عىل إدراك العامل الخارجي والتنقل من املكان واالص

 . هذه املرحلة يبدأ الطفل يف اكتساب املهارات األولية للغة

أن أغلب بذور الفهم العقيل يف املستقبل تكتـسب أثنـاء عىل  Piaget" بياجيه"ويؤكد 

املرحلة الحسية فنحن نجد أن طفل هذه املرحلـة يختـرب ويحتـاج لفـرص مناسـبة ليـستخدم 

ألنـه يـتعلم مـن خـالل املواقـف . م املهارات واألفكار األساسـيةحواسه وقدرته الحركية ليتعل

 . واملامرسة النشاط الذايت له
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أن طفل هذه املرحلة يقوم يف معظـم حركـات جـسمه يف حالـة تجربـة مـع البيئـة 

ًاملحيطة وباالحتكاك والتفاعل يتعلم الطفل تدريجيا وببطء طرق تناول األشياء، وعـن طريـق 

 الذي بيده، وثقلها وفيام بعد يقـوم اليشء يتعلم مدى صالبة أو صالدة مسكه وتناوله لألشياء

الطفل باستخدام ما قد تعلمه عن تلـك الخـصائص لألشـياء يف حـل مـشكالته العمليـة التـي 

تواجهه يف املواقف الجديدة بالبيئة ومن خـصائص هـذه املرحلـة أن الطفـل ال يـستطيع أداء 

نفس الوقت واملجموعة الحسية الحركية، هـي نظـام مـن ًعمليات عقلية دون أدائها بدنيا يف 

 قفـل، –فـتح :  األفعال والحركات ونقيضها ويستطيع أن يؤديها طفل الثانية دون أن يتعقلهـا

 ).  وضع– تقطيع، أخذ – خفض ، فك – جذب، رفع – تفريغ، فرد –مأل 

 عـن تـرابط وبها يتاح للصغري فرصة ترابط وتآزر حركاته الذاتية بعضها ببعض فـضالً

 . هذه الحركات بتنقالت األشياء يف الفراغ واألماكن القريبة له

وبعامة يف نهاية الثانية وبداية الثالثة نجد أن األفعال التي يقوم بها الطفـل يف هـذه 

ًاملرحلة ميكنه اسـتبطانها، وبـذلك يـدخل الطفـل شـيئا فـشيئا مرحلـة العمليـات املحـسوسة  ً

وكلام كانت آليـات الطفـل ) تعرف وتذكر واستدعاء( املتواضعة يستخدم فيها قدراته العقلية

متطورة استطاع الصغري االستفادة من أفعاله واكتساب معلومات جديدة من خاللهـا وخـالل 

 : فرتة منوه الحيس الحريك يستطيع الطفل 

 .  تكوين مهارات تتعلق مبفهوم ثبات املرئيات -أ

  . يشءال تكوين مهارات تتعلق مبفهوم دوام -ب

 .  تكوين مهارات تتعلق مبفهوم الفراغ-جـ
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 :  تكوين مفهوم ثبات املرئيات عند الطفل -أ

ًأن مفهوم ثبات املرئيات يبـدأ يف النمـو مبكـرا " بياجيه ولومربسيسه"كشفت بحوث 

 . عند الطفل نتيجة تعلمه لبعض املهارات املتعلقة بهذا املفهوم

ًشيئا إىل تعميامت وقواعد عامة خاصـة مبفهـوم ًوتتطور مهارات الطفل لتصل شيئا ف

 . سنوات10-9ثبات املرئيات لتصل إىل الحد األعىل من املوضوعية فيام بني سن 

 :  عند الطفل اليشء تكوين مفهوم دميومة -ب

ً يتكــون شــيئا فــشيئا، وينفــصل عــن املهــارات واألفعــال الــيشءأن مفهــوم دميومــة  ً

 ينفصل عن الرؤية املبارشة لألفعال الظاهرية ليصبح هـذا الظاهرية التي يقوم بها الطفل كام

 الـيشءً عنرصا يف عامل منظم يف مجـال االنتقـاالت املكانيـة والزمانيـة، كـام يـصبح هـذا اليشء

ًمتناسقا بالنسبة آلثار األفعال التي ميارسها الطفل عليه، ولكن مستقالً عن الطفل ذاتـه ومـن 

ء برؤيته ومتابعة ملسارات انتقاالتها إىل من مكان إىل آخـر هنا تبدو أهمية ملس الطفل لألشيا

 . فضالً عن تعامله معها لتكوين مهارات تتعلق بدميومتها

 وتغـري الـيشءوبالتدريج فالطفل الذي أدرك القاعـدة العامـة بثبـات بعـض خـواص 

بعضها اآلخر تشكيل الطفل للامدة أو بسبب نقله لهـا مـن مكـان إىل آخـر أو بـسبب تحـول 

فالطفـل يكتـسب . ًملادة من حالة إىل أخرى، يدرك أيضا ثبات أوزان األشياء وثبـات أحجامهـاا

 10-9ويكتسب مفهوم ثبات الوزن يف السن مـن . ً تقريبا8-7مفهوم ثبات املادة يف السن من 

 . ً سنة تقريبا13-11ًسنوات تقريبا، ويكتسب مفهوم ثبات الحجم يف السن من 

 :  التبولوجى عند الطفل  تكوين مفهوم الفراغ-جـ

الشك أن تعلم الطفل العالقات الفراغية يرتبط بنمو نشاط الطفل الحـريك يف بيئتـه، 

 . وتآزر هذا النشاط مع باقي نشاط حواسه األخرى
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أن منو العمليات املرتبطة باملكان والزمن والحركـة والـرسعة يـسهم يف دعـم تكـوين 

تكوين وظهور طـرق مختلفـة يتعـرف بهـا األطفـال  عند األطفال، كام يسهم يف اليشءمفهوم 

 . عىل األشياء

  ببعضهااليشء مقارنتهم بني أجزاء -2  كتحليلهم لعالقات الجوار -1     

 .  يف بعضهااليشء دمج أجزاء -4  مقارنتهم الجزء بالكل-3     

  قيام الصغار بعمليات للقياس -5     

املجـسمة (ن خـصائص الهندسـة اإلسـقاطية أ" بياجيـه"ولقد ظهر من نتائج تجارب 

كـام وضـح ) املـستوية(يسهل عىل الطفل استيعابها قبل استيعاب عالقات الهندسة اإلقليدية 

ندسة اإلقليدية هي مفاهيم مركبـة يـصعب عـىل الطفـل لـلـهأن املفاهيم األساسية " بياجيه"

  … الداخل، الخارج –املجاور املقفول،  -استيعابها قبل التمهيد له مبفاهيم أبسط مثل السطح 

  Pre operational stage:  مرحلة ما قبل العمليات -2

وهـي املرحلـة التاليـة للمرحلـة الحـس   سـنوات 7-2 مـن Piaget" بياجيه"وحددها 

 ما قبل العمليات، ألن الطفل يف رأيه، ال يكون بعـد قـد Piaget" بياجيه"الحركية وأطلق عليها 

، )االنقـاص(، الطـرح )التجميـع(م بالعمليـات املنطقيـة، مثـل الجمـع اكتسب الدرة عىل القيا

مواجهة شئ بآخر مثل ترتيب صفني من (، املناظرة )الطرح املتكرر(القسمة ) التكرار(الرضب 

وضـع األشـياء يف ترتيـب تنـازيل أو تـصاعدي (الربتقال يف مواجهة كل منهام اآلخر، والرتتيـب 

الفئـات الفرعيـة (واملقلوبيـة ) وضع شـئ محـل شـئ آخـر(باستخدام صفة معينة، واإلحالل 

 . تنتمي إىل فئة رئيسية والفئة الرئيسية تشري إىل فئات فرعية

 واللغـــة حـــدث هـــام يف هـــذه املرحلـــة فهـــي تـــضع إمكانـــات ذهنيـــة هائلـــة 

ـــق  ـــن طري ـــاره ع ـــشاعره وأفك ـــه وم ـــن حاجات ـــري ع ـــن التعب ـــري م ـــن التعب ـــه م  ومتكن
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وتـدل . لعالقات مع الكبار، وخاصـة األخـوة والوالـدين واألقـاربالرموز وتبدأ مرحلة تكوين ا

ً عىل أن الطفل يبقى حتـى الـسابعة عـاجزا عـن املناقـشة املوضـوعية Piaget" بياجيه"تجارب 

 . فالطفل ال يستطيع أن يحل نفسه مكان اآلخر وأن يقنع اآلخر بوجهة نظر

 : وهذه املرحلة تنقسم ملراحل نوعية مثل 

  Pre conceptual stageقبل املفاهيم  مرحلة ما -أ

 سنوات ويبدو من أسمها أن الطفل غري قـادر عـىل تكـوين املفـاهيم 4-2ومتتد من 

وهي مقدرة تعتمـد عـىل التجويـد ومتييـز خـواص األشـياء واملواقـف مـن أجـل الوصـول إىل 

ة تتميـز  القدرة االستقرائية، فقدرة األطفـال يف هـذه املرحلـ–تعميامت وهي ما يطلق عليها 

باالستدالل املطابق أي الذهاب من قضية جزئية إىل قضية جزئية بدالً من الـذهاب إىل الكـل 

كـام تتميـز ) 105، 1983عواطـف إبـراهيم، (، )15، 1981محمد رفقى، (ومن الكل إىل الجزء 

هذه املرحلة بظهور اللعب الرمزي واللغة والرسم ويعترب التقليد مـن أهـم فاعليـات التقـدم 

ني للطفل، فهي الدعامة األساسية التـي تحـول سـلوك الحـس الحـريك إىل تـصور ذهنـي الذه

ولقد أثبتت النتائج أنه كلام تقـدم الطفـل يف العمـر الزمنـي ) 103، 1983عواطف إبراهيم، (

كلام قل اللعب الرمزي لديه، وبالتايل كلام أصبح أكرث قدرة عىل التكيف االجتامعي واالنفعايل 

 . إىل زيادة قدرته عىل التفكري املنطقيوكلام أدى ذلك 

 Intuition Stage :  مرحلة الحدس-ب

  سنوات 7-4ًوهي مرحلة فرعية أيضا ومتتد من 

 ًوفيهـــا يكـــون فهـــم الطفـــل للمفـــاهيم أو املـــدركات الكليـــة مرتكـــزا عـــىل مـــا 

ــــب  ــــىل جان ــــل ع ــــاه الطف ــــز انتب ــــون تركي ــــث يك ــــرصه بحي ــــل ويب ــــراه الطف  ي
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ع إهامل باقي الجوانـب يف نفـس الوقـت، ومبـا أن التفكـري الحـديس  ماليشءواحد فقط من 

ًيرتكز يف كل لحظة عىل عالقة معينة فأنه يعد اذن ظواهريا ال يدرك من الواقع الخـارجي إال 

 . مظهره اإلدرايك

 : مثال 

إذا وضعنا عدد من الفازات يف صف واحد وكل فازة تحتـوي عـىل زهـور ثـم أخـذنا 

ً ووزعناها بعيـدا عـن بعـضها عندئـذ سـوف يعتقـد الطفـل أن الزهـور الزهور خارج الفازات

 . أصبحت أكرث بعد توزيعها مام كانت يف الفازات

الطول وأهمـل ) مظهر واحد فقط للمشكلة(إذن الطفل ركز تفكريه أو انتباهه عىل 

ظـاهر املسافات بني الزهور املنترشة يف طول الخط ألنه ال يستطيع أن يـدرك أن األبعـاد أو امل

 . وهو يركز عىل خاصية واحدة يف كل مرة عادة. تعوض بعضها البعض

وا يف إبداء األسباب ملعتقداتهم وأفعـالهم ءوخالل هذه الفرتة يستطيع الطفل أن يبد

 . ًويف تكوين بعض املفاهيم إال أنهم ال يزالون غري قادرين عقليا عىل عقد مقارنات

 : خصائص تفكري طفل هذه املرحلة

 7-4يل سوف نستعرض أهـم خـصائص ومميـزات تفكـري الطفـل يف سـن مـن فيام ي

 : سنوات وهي الفرتة التي تعنينا يف البحث الحايل 

 : Egocentrism التمركز حول الذات -1

أن متركز الذات عند الطفل حالة عقلية تبني قصور مدركات الطفل العقلية وتعكس عـدم 

لواقع والخيال وبني األنا والغري وبني األنا واألشياء املوجـودة قدرة الطفل عىل التمييز أو التفرقة بني ا

 وتظهــر حالــة متركــز الــذات يف جميــع مجــاالت، أنــشطة الطفــل وتــرصفاته يف  يف العــامل الخــارجي،
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 . كالمه وأفعاله وتفكريه وإدراكه لنفسه والعامل الخارجي نتيجة قصور تجاربه

 طريــق تأثريهــا الظــاهر أو نتائجهــا أن الطفــل يــدرك األشــياء عــن"ويــرى بياجيــه 

املحسوسة كام يرى أن الطفل ال يربطها بأسبابها الحقيقية وال يتحرر الطفل من التمركز حول 

ذاته قبـل الـسابعة والتحاقـه باملدرسـة ويبـدأ يف هـذه الـسن التفاعـل االجتامعـي والتفكـري 

أ مـع بدايـة التفاعـل املنطقي عند الطفل وهذا يعني أن انحـسار التمركـز حـول الـذات يبـد

االجتامعي واالحتكاك باآلخرين، وبذا ينتقل الطفل من التمركز حول الـذات إىل الغرييـة كـام 

 . ينتقل من الغموض إىل الوضوح

ًأن أطفال ما قبل املدرسة غالبا ما يتحـدثون بـدون مـا ينتبهـون إىل " بياجيه" الحظ 

ظر اآلخرون مبعنى أن الطفل يتحـدث كام أنه صعب عليهم فهم وجهة ن. ماذا يقول اآلخرون

 . بدون أن يأخذ يف اعتباره حاجات املستمع أو وجهة نظره كام ال يهتم بفكر أو رأي فغريه

وهكذا نجد أن التمركز حول الذات ال يعني أن يكون األطفال أنانيني بل يقصد فقط 

 . أنهم يدركون العامل من منظورهم الخاص

بـدو يف التعبـري التلقـايئ ويف أحكامـه كـام يظهـر يف أن التمركز حول الذات للطفل ي

استدالله ويف تفـسريه املظـاهر الطبيعيـة، وعامـة فـالتمركز حـول الـذات يـشكل القاعـدة يف 

 . استقبال الصغري للمعلومات أو يف إعطائها

 Animistic Thinking (Aanimisme)) : اإلحيائية( التفكري اإلحيايئ -2

صغري ينسب الحياة أو الـشعور أو التفكـري إىل الجـامدات أن الطفل ال" بياجيه"يرى 

ًويعتقد أن لكل ما يف الطبيعة روحا أو نفسا مثل ذاته ً . 
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 – قد يشري الطفل بأن دميته تشعر باألمل أو الربد كام يـشعر هـو بـذلك أي أن :مثال

 كـام يـضفي الحيـاة عـىل. أشيائه تحس وتخرب نفس املـشاعر واألحاسـيس التـي يخربهـا هـو

الشمس ألنها تتحرك والحركة من صفات األشياء الحيـة، أو إضـفاء الحيـاة عـىل أشـياء قـد ال 

تكون لها عالقة بكائنات حية كأن يتخيل قلم طويل وقلم قصري طفالً يسري مـع أبيـه وقطعـة 

 . حجر متثل سلحفاة

مـن ًفيعطيها حركة وحسا وانفعاالً، فمثالً األشجار تتخلص  أنه يعطي حيوية لألشياء،

 . أوراقها ألنها تريد استبدال ثوبها

أن هذه الخاصية متيز الطفل الصغري وأنها تتناقص يف تكرارها وحدوثها مع تقدم العمر، 

ًفالصغري ال مييز متييزا صحيحا بني األشكال الحية وغري الحي، ويرجـع   هـذا إىل أن Piaget" بياجيـه"ً

  . Logic وليس عىل املنطق Intuitionلبداهة طفل هذه املرحلة يعتمد يف تفكريه عىل الحس أو ا

 Artificislisme) : االصطناعية( التفكري االصطناعي -3

حيث يعتقد الطفل بأن كل األشياء يف العامل عملت بواسطة اإلنسان وألجل اإلنـسان 

 . مبعنى أن كل شئ له قصد أو غرض

 مـن وجهـة النظـر وكلية ملاذا؟ الشعرية عند أطفال هذه املرحلة يجـب أن نتفهمهـا

فالطفل يعتقـد بـأن األشـياء قـد . ملاذا ترشق الشمس؟ فأنه يريد أن يعرف أسباب ذلك. هذه

 .  أو إنسان جبار أو أن األشياء قد صنعت نفسها بنفسهالـلـهصنعها ا

النـاس : وعامة ينزع األطفال باستمرار إىل اعتبار األحداث يف العامل تتـسبب بواسـطة

 . ل والبحار قد عملها اإلنسانفالشمس والقمر والجبا

  Causality): السببية( العملية -4

 يف هـــذا النمـــوذج مـــن التفكـــري نجـــد أن الطفـــل يفـــرتض وجـــود عالقـــة 
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 . سببية أو عليه بني شيئني يحدثان يف وقت واحد 

وهذا النمط يعترب مبثابة أحد نـواتج التفكـري الـذي مييـز الـصغار ويـسمى بـالتفكري 

 والـصغري سـوف يـدرك أن األشـياء ال تتحـرك دون Transductive reasoningحـويل االنتقـايل أو الت

ًسبب فهناك سببا يحركها، فالطفل يحصل عىل لعبته نتيجة أدائه بعض األفعال للوصول إليهـا 

 . ًواكتساب الطفل لهذه العالقة املنطقية واألساسية بني السبب والنتيجة يتم تدريجيا

 Conservation) االحتفاظ(شياء  مبدأ ثبات أو بقاء األ-5

إدراك "من أحد الجوانب الهامة يف تفكري الطفل خالل السنوات املبكـرة يف املدرسـة 

بغـض النظـر عـن ) الـيشءأي كميـة الـسائل أو وزن " (أن صفات معينـة للعـامل تبقـى ثابتـة

 . الخ.. التغريات يف لونها أو موقعها أو اتجاهها

واملقصود به هو قدرة " املحافظة أو البقاء"رة مبدأ عىل هذه الظاه" بياجيه"ويطلق 

ثابتـة يف ذهنـه ) الكم، العدد، الوزن، الحجـم(الطفل عىل االحتفاظ ببقاء صفات األشياء مثل 

 .بالرغم من التغري الظاهري 

فأن طفل هـذه املرحلـة يركـز تفكـريه عـىل مظهـر واحـد فقـط " بياجيه"وكام يرى 

 . للمشكلة ويغفل املظاهر األخرى

فأطفـال مـا قبـل املدرسـة تنقـصهم القـدرة عـىل التفكـري املنطقـي " لبياجيه"ًوتبعا 

 أطفـال مـا –أن " بياجيـه"ويـرى . وبالتايل يقعون فريسة الصور الخادعة التي يقدمها اإلدراك

 9، 7ً سنوات تقريبا ميكنهم إدراك ثبات الكمية، ويـصلون إىل ثبـات الـوزن فـيام بـني 7-6بني 

  سنة 12، 11ن ثبات الكتلة يف حوايل سن سنوات ويبلغو

 Reversibility:  نقص القدرة عىل عكس تفكري الطفل للربهان املعكوسية-6

أي صعوبة قلـب العمليـة عنـد الطفـل أو تخيلهـا كـام كانـت قبـل التبـديل مبعنـى 

 . صعوبة إرجاع األشياء إىل صورتها األوىل دون حدوث أي تغري
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لفرعية تنتمي إىل فئة رئيسية، والفئة الرئيسية تشري إىل فالطفل ال يدرك أن الفئات ا

. لالنعكاستفكري طفل هذه املرحلة يفتقر إىل السري العكيس أو القابلية . وهكذا. فئات فرعية

 . وهذه الخاصية ترتبط بدرجة كبرية بتمركز الطفل حول ذاته

 Realism) عدم إدراك الواقع( الواقعية عند الطفل -7

تدل عىل أن الطفل يدرك األشياء عن طريـق تأثريهـا الظـاهر " بياجيه"أن مالحظات 

 . أو نتائجها املحسوسة وال يربطها بأسبابها الحقيقية

ــي  ــسل املنطق ــوزه التسل ــث يع ــا بحي ــن تفكرين ــا ع ــف كلي ــل يختل ــري الطف ًأن تفك

هرتني أو واملوضوعية، فالطفل عاجز عن إدراك العالقة الفائقة بني العنارص واألجزاء أو بني ظا

 . وهذا العجز عىل البناء والرتكيب هو الصفة األساسية لذهنية الطفل. أكرث

ومبا أن التفكـري الحـديس يرتكـز يف كـل لحظـة عـىل عالقـة معينـة، فأنـه يعـد أنـتج 

 .ًظواهريا ال يدرك من الواقع الخارجي إال مظهره اإلدرايك

 اليمنى واليرسى لـشخص فالطفل يستطيع أن يشري إىل يده اليمني ولكنه يخلط بني

ًآخر يقف مواجها له، لعدم قدرته عىل أن يضع نفسه موضع اآلخر اجتامعيا أو هندسيا ً ً . 

 Concrete Operational Stage: مرحلة العمليات الفكرية الحياتية ) 3

. ًوتبدأ حينام يتم تكوين الفئـات والـسالسل عقليـا. ً سنة تقريبا11-7ومتتد من سن 

لة قـادر عـىل فهـم األرقـام والتسلـسل وإرجـاع األشـياء إىل أصـولها وإدراك فطفل هذه املرح

فالطفل هنا ينمو ليستطيع تقسيم وتصنيف األفكار والذي . العالقات الكائنة بني األشياء وتصنيفها

  كام أنه خالل هذه املرحلة يستطيع الطفل القيـام بـأعامل املطابقـة. يعترب أساس التفكري العقيل

 



76 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

د، ومقلوبية العمليات والقيام بعمليات الجمع والطرح واإلحالل والرضب والقسمة واحد لواح

 . والرتتيب

 أن هــذه العمليــات هــي أســاس الــذكاء، فالــذكاء تولــده ”Piaget“" بياجيــه"ويعتقــد 

 . األفعال

وطفل هذه املرحلة قد اكتسب مفهوم أويل عن الزمن واملكان والعدد واملنطق، تلك 

ية التي يف إطارها ينظم فهمنا لألحداث واملوضوعات وتتميز هـذه املرحلـة املفهومات األساس

بقدرة الطفل عىل تفسري الظواهر الطبيعيـة تفـسريات موضـوعية ومعقولـة فهـو ال يلجـأ إىل 

التفسريات الغيبية أو الخرافية، كام كان يفعل يف املرحلة السابقة، وإمنا يحاول ربط الظـواهر 

ًب منطقية وواقعية ومحسوسة وتسمى هذه املرحلة أحيانـا باسـم واألحداث من حوله بأسبا

 ).مرحلة الذكاء العميل(

 الشمس مل ترشق اليوم ليس ألنها تشكو الربد كام كـان يعتقـد طفـل مـا قبـل :فمثالً

 . السابعة، ولكن ألن الغيوم تحجبها عنا

 وبالتـايل ًويف هذه املرحلة يكون تفكري الطفل وإدراكه قـد تطـور وتـدامج اجتامعيـا

ًأصبح قادرا لحد ما عىل الفهم واملناقشة والحوار مع رفاقه وقد يعمد إلعطاء األدلة والرباهـني 

ليؤكـد وجهـة نظــره، أي أن هنـاك انتقــال مـن املحوريـة الذاتيــة إىل املركزيـة االجتامعيــة أو 

 . التدامج االجتامعي

 Formal Operational: مرحلة العمليات الفكرية الشكلية ) 4

 سنة وتستمر طوال فرتة املراهقـة ومـا بعـدها، وفيهـا ينتقـل ذكـاء 11وتبدأ يف سن 

 . الفرد من النوع العميل املحسوس إىل النوع النظري املجرد

والتفكري املجرد هو الذي يعتمد عىل معاين األشياء وما يقابلهـا مـن ألفـاظ وأرقـم ال 

 . كري يف معنى املسئولية أو الدميوقراطيةعىل ذواتها املادية املجسمة أو صورها الذهنية كالتف



 77 

 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›   

 

بأن التفكـري املحـسوس عمـل ممكـن، والتفكـري املجـرد هـو تـصور " بياجيه"ويقول 

وهذا ما يضع أمام املراهق إمكانات ذهنية جديدة ونامية، فيستطيع . تصوراته وأفكار ممكنة

نيــة واملبــادئ التحــرر بتفكــريه هــذا مــن حــدود الواقــع املحــسوس إىل عــامل التــصورات الذه

 ال يتوصل إلدراكها طفل العارشة، كذلك الرموز …مفاهيم مجردة.. والنظريات فالضمري والحق

الجربية والهندسية القامئـة عـىل التـصورات الذهنيـة، فالـذكاء املحـسوس القـائم عـىل إدراك 

نظريات املحسوسات يتطور يف مرحلة املراهقة وينتقل من عامل األشياء إىل مرحلة املفاهيم وال

 .مبرحلة العمليات االفرتاضية أو التفكري الفريض" بياجيه"وهذا ما يسميه . العامة

ففي هذه املرحلة يستطيع الفرد االستدالالت عن طريق استدالالت أخرى مبعنى أن 

تفكري األفراد هذه املرحلة قد تسامى فوق حدود استخدام األشياء كمحتوى وحيد للتفكري بل 

 . أو إجراءات كمحتوى لتفكريهميستخدمون عمليات 

أن العمليات الـصورية تنـشأ مـن خـالل التعـاون مـع اآلخـرين يف " بياجيه"ويعتقد 

ًبداية مرحلة املراهقة تدخل الحياة االجتامعية طورا جديدا من زيادة املـشاركة القامئـة عـىل  ً

 . معةتبادل وجهات النظر ومناقشة أسانيدها قبل أن يتوفر الضبط املشرتك يف الجا

ًأيـضا أن الـذكاء يف هـذه املرحلـة ميـر مبراحـل أخـرى متتابعـة " بياجيـه"كام يعتقد 

ومرحلــة ). اســتعامل املنطــق واالســتدالل(كمرحلــة التنــسيق، ومرحلــة التــصنيف االفــرتايض 

 . االستنباط، وإدراك العالقات االرتباطية

فكري املجـرد وهكذا يتميز تفكري الفرد يف هذه املرحلة بالتفكري الناقد والت

ـــائج دون  ـــول إىل النت ـــة، والوص ـــروض النظري ـــرض الف ـــة اإلدراك وف  وعمومي

ـــأ ـــة والخط ـــوء للمحاول ـــستخدم عقلـــه . اللج ـــة ي ـــذه املرحل ـــالفرد يف ه  ف
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أكرث ويتحرر من املثريات الخارجية وظهور التخطيط املنظم مام يدل عـىل قـدرة العقـل عـىل 

مات املتداخلـة حتـى يـصل يف مـدة قياسـية إىل االحتفاظ بكمية كبرية من املعلومات واملقـد

النتائج السليمة وتعترب هذه القدرات مبثابة البوابة السليمة إىل التفكري الراشـد الـذي يعتـربه 

-Logico“" بالعمليــات املنطقيــة الرياضــية"قمــة الــذكاء، وهــو القــدرة عــىل القيــام " بياجيــه"

Mathematical – Operations”  

 : يف منو املفاهيم New – Piagetion Theoriesجدد نظرية البياجيون ال

مـا يتعلـق :  وأهمهـا – هيف ضوء بعض جوانب النقد التي وجهت إيل نظريـة بياجيـ

بإغفال الفروق الفردية يف النمو املعريف وبصفة خاصة لدى األطفال وما يتعلق مبدى مناسـبة 

بياجيه غري البيئة التي أجرى فهيا عن عاملية املراحل املعرفية يف بيئات أخرى بياجيه تصورات 

دراساته ؟ وما يتعلق باالحتفاظ التقليدي وما يتطلبه مـن عمليـات معرفيـة ومهـارات تقـف 

 يـذكر –ًومن ثم فهم أقـل متركـزا حـول الـذات عـام تـصور بياجيـه . خلف معلومات العدد 

 الرئييس الـذي  هو السببWorking Memory أن منو سعة الذاكرة العامة 1994 ليون –باسكول 

يساعد األفراد عىل استخدام أمنـاط تفكـري مختلفـة يف املـستويات العمريـة املختلفـة ، وكلـام 

تقدمت سعة الذاكرة مع تقدم عمر الطفل فإنه يـتمكن بالتـايل مـن معالجـة أكـرب قـدر مـن 

 Binetاملعلومات املخزنة لديه وترجع الجذور التاريخية لهذا التصور من وجه نظـره إيل بينـي 

 وبـصفة خاصـة فـيام يتعلـق مبفهـوم Spearman 1327 وسـبريمان James 1966 ، جيمس 1911

 ويشري باسكول إيل أن االنتقال Development. Cognitive ودورها يف النمو املعريف Capacityالسعة 

 يحتـاج إيل Concrete Operationمن مرحلة ما قبل العمليات إيل مرحلـة العمليـات املحـسوسة 

ً أكرب من املعلومات حتى يتمكن الفرد أو الطفل من تخزين كام كبـريا مـن املعلومـات مقدار ً

ـــه  ـــة يف ذاكرت ـــادة يف . املخزن ـــو وزي ـــتم من ـــا مل ي ـــه م ـــرى أن ـــه ي ـــك فإن ـــوء ذل  ويف ض
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 فإنه لن يـتم االنتقـال مـن مرحلـة منائيـة إيل  Capacity Levels Mentalمستويات السعة العقلية 

 . أخرى 

 يف عرضهم لنظريات املصادر Lemaire Abdi & Fayol 1996دد يذكر كل من ويف هذا الص

 أن أداء الفــرد يعتمــد بدرجــة كبــرية عــىل املــصادر Attentional Resource Theoriesاإلنتباهيــة 

ومـن ثـم . االنتباهية املتاحة ، وعىل املعلومات الكثرية التي يتم تجهيزها أثنـاء هـذه املهمـة 

ترجع إيل الكفاءة االنتباهيـة ) كالجمع الحسايب(ق يف املعالجات الحسابية أشاروا إيل أن الفرو

Attentional Efficiency لــدى األطفــال وذلــك خــالل التحويــل الــشفرى Encoding ملهــام الجمــع 

وهذا بـدوره يؤكـد عـىل دور مـصادر الـذاكرة العامـة يف التحقـق مـن حـل املهـام . الحسايب 

  ِ.الحسابية 

 Intellectual مفهــوم الــسعات العقليــة Robie Casse 2000 كــيس وقــد اســتخدم رويب

Capabilities طفـاللـدى األم ياملفـاه يف مهام عديدة من أجل بلـورة تـصوره النظـري يف منـو . 

ً تلعـب دورا هامـا يف اكتـساب Associative Processesويرى أن العمليـات االرتباطيـة  ًAcquisition 

ًا شـيئا فـشيئا لـدى األطفـال املعلومات ، التي تكتسب بدوره كـام يؤكـد عـىل دور الـذاكرة . ً

ورسعة التجهيز يف تحديد نوعية تفكري األطفال وتتابع منوهم . العاملة ، وذاكرة املدى القصري 

وقد افرتض كيس أربع مراحل للنمو املعريف ، تحتوى كـل منهـا عـىل ثـالث مراحـل فرعيـة ، . 

ًتويات أكــرث تعقيــدا وتركيبــا يف العمليــات التــي ورأي أن كــل مرحلــة تحتــاج أو تتطلــب مــس ً

ومـن ثـم . يعالجها الفرد ، حيث أن سعة التجهيز تزيد مع زيادة العمر الزمني للفرد 

فهو يرى أن األطفال ميكنهم معالجة املعلومات يف ضـوء أو باسـتخدام مجموعـة مـن 

 داخليـة البنيات ذات املفاهيم املركزيـة تعمـل مـن خـالل شـبكة مفـاهيم وعالقـات

 Mcماكليالنـــد : للمعلومـــات عنـــدهم ، ويعنـــي ذلـــك األمـــر أن عنـــد كـــل مـــن 
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 Clelland وهينتون Hinton ورامل هارت ، Rumelhart 1987 أن عقل الطفل يحتوى عـىل شـبكة 

 Symbolic Content ، كل مهـا لـه محتـوى رمـزي Nodes من العقد العصبية Vast Networkواسعة 

ًدورا هاما يف االكتساب والتعلم عنده ) االرتباطية(ابطية حيث تلعب العمليات الرت كام يشري . ً

 إيل أن كـيس يـرى أن متطلبـات الـذاكرة العامـة تختلـف بـاختالف Anderson 1995أندرسون 

أمناط كل مشكلة تعرض عىل الطفل بصفة خاصة حل مشكالت كميات عصري الربتقال ألطفال 

رابعة من العمر ميكنهم االحتفاظ فقط بحقيقة واحـدة  سنوات فأطفال الثالثة وال10 – 3من 

 . يف العقل وهي أن الكؤوس الصغرية بها عصري الربتقال 

 تصورات كيس حيث يرى أنه من الـصعب Flavell 1978وعىل الرغم من أن ذلك ينقد 

تحديد متطلبات الذاكرة العاملة ومن ثم عدم إمكانية حساب النسبة التي يتقدم بها الطفـل 

إال أن كيس يرى أن زيـادة سـعة الـذاكرة العاملـة تـرسع عمـل الوظـائف العـصبية ، . ًئيا منا

 Axons تزيـد بزيـادة العمـر الزمنـي يف املحـاور Mylinationوالدليل يف ذلـك أن مـادة امليالنـني 

 . العصبية لدى الفرد مام ميكننا من تحديد نسبة أو معدل نقل املعلومات 

 املامرسة والخربات التي مير بها الطفل حل املـشكالت، وعىل هذا يشري كيس أن دور

حـل وذلك ألن هذه الخربات تجعل الفرد يف غري حاجة لسعات كبرية من الذاكرة العامة عند 

 . املشكالت وغريها من املهام 

 Processing Rate of أن معدل تجهيز املعلومـات Kail & Park 1990يف هذا الصدد يذكر و

Information د بتقدم العمر الزمني للفرد مام يزيد قدرته عىل املامرسة  يزي . 

ـــون  ـــذكر أندرس ـــذا ي ـــىل ه ـــدور 1995وع ـــأثر ب ـــات تت ـــربات واملامرس   أن الخ

 الـــذاكرة ، حيـــث تبـــني أن األطفـــال الـــذين يجـــدون صـــعوبة يف األداء عـــىل مهـــام 
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كاسـرتاتيجية الذاكرة بسبب عدم معرفتهم لالسرتاتيجيات التـي تعمـل عـىل تحـسني الـذاكرة 

 تتــأثر قــدرتهم عــىل Rehearsal Strategy ، أو اســرتاتيجية التــسميع اللفظــي Rehearsalالتــسميع 

ويف مقابـل ذلـك يتحـسن األداء لـدى األفـراد الـذين يـستخدمون . معالجة أبعـاد املعلومـات

ني مـن  لـزوجني مـرتبطEncoding Strategies Elaborativeاسرتاتيجيات التحويل الشفرى التفصيلية 

 ) . مكنسة× مثل سيدة  (Paired Associate Nouns Twoاألسامء 

 -:ضوء نظرية تجهيز املعلومات  يف  منو املفاهيم-4

تهتم نظرية تجهيز املعلومات باتجاه معالجـة املعلومـات يف ضـوء النـشاط العقـيل 

تـي أوجزهـا ملعرفة كيفية حصول األفراد عـىل املعلومـات وال. بطرق تجريبية ) بياجية(ملهام 

استقبال الرموز السمعية والبرصية ثـم التعـرف عليهـا (فتحي الزيات يف سلسلة عمليات هي 

 :والتي تسري عىل النحو التايل ) والتذكر واالسرتجاع

Receptors – Sensory – Sensory Registers – Working Memory 

  مستقبالت حسية– مسجالت حسية -ذاكرة عامة 

 الحواس الخمس        ) النظام العام للمعلومات(      مستودع املعلومات 

اهيم أنهـا فـوقد اعترب فـؤاد أبـو حطـب العمليـات املعرفيـة املرتبطـة باكتـساب امل

ولتفـسري العمليـة العقليـة املرتبطـة )  سيامنتية– رمزية –ادراكية (محكومة بنوع املعلومات 

ًقط ، بل يؤخذ يف االعتبار أيضا درجة الحكم بها أشار إيل عدم االعتامد عىل نوع األداء كأسلوب ف

 .  واألداء الواقعي أو الخيايل–عىل هذا األداء من حيث الحلول غري املألوفة واالنتاج اإلبداعي 

واعترب هذه العملية مساوية للقـدرة العمليـة، التـي ارتبطـت بدرجـة عاليـة 

عــة يف متثيــل بــاألداء العقــىل يف نتــائج دراســات كــارول حيــث أظهــر املفحوصــون رس

ـــامء واملعا ـــز وتـــذكر األس ـــتيعاب عمليـــات الرتمي ـــة وذلـــك لواس  جـــات اليدوي

ــة ــدرة العالي ــذوى الق ــسبة ل ــة يف بالن ــاهيم العلمي ــسون . املف  وأشــارت دراســة جاك
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متكنـوا مـن ) االستكـشاف– املالحظة –القياس (إيل أن األفراد األعيل يف إحدى مهارات العلوم 

املعـربة ومتكنوا من التعرف عىل أسـامء الـنامذج البـرصية لوم العاستيعاب أسامء موضوعات 

 . عنها

 العلمية ميكـن متثيلهـا نجد أن القدرة Gardenerويف إطار الذكاءات املتعددة لجاردنر 

 -:يف أربعة أنواع من الذكاء هي 

  الذكاء الحيسSensory وهو يرتبط بأنشطة محتـوى الحـواس عـىل املـستوى البـرصي 

 . والسمعي 

 ذكاء اإلدرايك الPerceptual ويتضمن االحساس باملعلومات اإلدراكيـة عنـدما يـستطيع 

 . الفرد متييزها وتفسريها 

  الذكاء الرمزيSymbelicيتضمن التعامل مع الحروف األبجدية أو األصوات الكالمية  . 

  الذكاء السيامنتيSemanticويظهر لدى ذوى الكفاءة يف التعبري عن األفكـار واملعـاين  

 . يف صورة لغوية 

رس املعرفيـة والعقليـة وكـذلك نظريـة امام تقدم يتضح أن النظريـة النفـسية للمـد

املهارات العلميـة تجهيز املعلومات ويف إطار النموذج الرباعي لفؤاد أبو حطب أشارت إيل أن 

 هي يف جوهرها عملية عقليـة وأنو والتجريب واملعالجة اليدوية بالعمليات العقلية ،ةمرتبط

العوامل الخارجيـة وحـدها أو العوامـل داخـل املـتعلم فقـط من خالل ال ينتج املهارى األداء 

 إتبــاع يحكمهــا وإمنــا هــي عمليــة متعــددة ناتجــة مــن عوامــل إثرائيــة خارجيــة وداخليــة و

  .  طفل الروضةاسرتاتيجيات خاصة يف تعليم

ــد اســتطع ــا تقــدموق ــات االســتفادة بإعــداد مــن  نا مــن خــالل م نظري

 اتيجيات مناســبة لتعلــيم الطفــل بالروضــة يف ضــوء منــاذج  التعلــيم ومنهــا اســرت

  Bruner والنمـــوذج اإلرتقـــايئ لربونـــر Hirarchic الرتاتبـــي Gagneمنـــوذج جانييـــه 
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ىف تـصميم أنـشطة  .Advance organizationh املتمثل يف املنظامت املوجهة Auzbelومنوذج أوزبل 

 .تعلم املفاهيم واكتساب مهاراتها

تصميم برامج إلكساب األطفال املفـاهيم  يف نتائج أبحاث ودراسات استفادت من النظريات

 :العلمية ومهاراتها

وتات ولتون فيام يتعلق بنمو األداء عىل مهام املعالجة الحسابية لدى األطفال يشري ب

Bulton & Taitأن  يف مقالتهام عن االسـرتاتيجيات املـستخدمة يف عمليـات الجمـع الحـسايب إيل 

 العـصبية Axonsقدرة األطفال عىل تجهيز املعلومات تزيـد بزيـادة العمـر الزمنـي يف املحـاور 

 . لدى الفرد مام ميكننا من تحديد نسبة أو معدل نقل املعلومات 

كيس أن دور املامرسة والخربات التي مير بها الطفل حل املشكالت ، يؤكد وعىل هذا 

يف غري حاجة لسعات كبرية من الذاكرة العاملة عند حل وذلك ألن هذه الخربات تجعل الفرد 

 . املشكالت وغريها من املهام 

 أن معــدل تجهيــز املعلومــات Kail & Park 1990ويف هــذا الــصدد يــذكر كيلوبــارك 

Processing Rate of Information يزيد بتقدم العمر الزمني للفرد مام يزيد قدرته عىل املامرسة  . 

حيـث .  أن الخربات واملامرسات تتأثر بدور الـذاكرة 1995درسون وعىل هذا يذكر أن

تبني أن األطفال الذين يجـدون صـعوبة يف األداء عـىل مهـام الـذاكرة بـسبب عـدم معـرفتهم 

 ، أو اسرتاتيجية Rehearsalلالسرتاتيجيات التي تعمل عىل تحسني الذاكرة كاسرتاتيجية التسميع 

 تتأثر قـدرتهم عـىل معالجـة املعلومـات ويف مقابـل Rehearsal strategy Verbalالتسميع اللفظي 

الذين يستخدمون اسرتاتيجيات التحويل الشفري التفـصيلية األطفال ذلك يتحسن األداء لدى 

Encoding Strategies Elaborative لزوجني مرتبطني مـن األسـامء Paired Associate Nouns Two)  مثـل

 ) . مكنسة× سيدة 
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 & Bultonو األداء عىل مهام املعالجة الحسابية لـدى األطفـال يـشري وفيام يتعلق بنم

Tait 1994 يف مقالتهام عن االسرتاتيجيات املستخدمة يف عمليات الجمع الحسايب إيل أن قـدرة 

 Processingاألطفال عىل تجهيز املعلومات تزيد بزيادة العمر الزمني ، وإيل أن سـعة التجهيـز 

Capacityراد وتتأثر بالنضج والنمو لديه ، من ثم يختلف عبء التجهيـز  تختلف لدى األفLoad 

Processing لـدى األفـراد وعليـه – كمية املصادر أو املجهود العقيل املتطلب لألداء عىل املهـام 

 Redundancy لــدى الطفــل ســوف يكــون كبــري يف حالــة وفــرة Cognitiveفــإن العــبء املعــريف 

وعندما يحدث تقسيم لالنتباه بـني مـصدرين مختلفـني . املعلومات التي يجب عىل تجهيزها 

 . للمعلومات 

 Analogsفإذا مل يفهم الطفل القيمة املكانية للرقم مثالً كان عليـه اسـتخدام املامثلـة 

وتستخدم . ليك يعالج ويحل مهمة الجمع املقدمة إليه ، وأال سوف يزداد عبء التجهيز عليه 

 يف تقـدير وحـساب Hallford, 1993 لهارلفـارد Structure Mapping Theoryنظرية الخرائط البنائيـة 

 Structure Complexity ofالنمو املعريف لدى الطفل يف حـدود التعقـد والرتكيـب البنـايئ للمهـام 

Tasks وذلك مبا ميكـن مـن تفـسري عـبء .  آخذين يف االعتبار عبء تجهيز املعلومات والسعة

ــيالت الع ــضمن يف التمث ــز املت ــة التجهي ــرى Concrete Representationياني ــرتاتيجيات األخ  واالس

ويف مرحلة ما قبـل املدرسـة يقـوم الطفـل بتحليـل . كاسرتاتيجية العدد التامثل لدى األطفال 

مهام الجمع البسيطة، فعيل سبيل املثال يـتم التمثيـل املبـارش للعمليـة الحـسابية باسـتخدام 

العـدد ، ويتـأثر ذلـك مبـدى تعقـد املهمـة ، وبكـرب أشياء طبيعية ، أو باسـتخدام اسـرتاتيجية 

 . أعدادها 

  إيل أن أداء أطفـــال الـــسادسة مـــن العمـــر الزمنـــي Bulton 1993كـــام أشـــار 

 يتطــــور بتطــــور وينمــــو أدائهــــم عنــــدما يــــستخدمون اســــرتاتيجياتهم الخاصــــة 
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دام بدايـة مـن اسـتخدام األشـياء الطبيعيـة ثـم اسـتخ(ايب لحـسبهم يف متثيـل مهـام الطـرح ا

 وبزيـادة  Recall العددية ، إيل معرفـة حقـائق األرقـام واسـتخدامها يف االسـتدعاء االسرتاتيجية

العمر الزمني أي يف التاسعة من العمر فإن تفسرياتهم وحلولهم ملهام الطرح وغريهـا تؤسـس 

 . عىل معلومات القيمة املكانية للعدد ، وعىل تحليل العرشات واملئات مع األشياء امللموسة 

 أن أطفال الخامسة ميكـنهم معالجـة ومقارنـة بعـض Schwartz & Moors 1998ويذكر 

 ويرجـع ذلـك إيل أنهـم ميكـنهم معرفـة العالقـة بـني األعـداد 2/3،1/3: األعداد النسبية مثل 

النسبية الكرسية ذات املقام الواحد ، ويف مقابل ذلك نجـدهم يفـشلون يف معالجـة ومقارنـة 

  . 2 / 1 ، 5 / 2:  ذات املقام مثل الكسور التي ال تحمل

 التــصورات 1995ويف مقابــل التــصورات النظريــة الــسابق عرضــها يــذكر أندرســون 

 الذي يعتقد أن التغريات النامئيـة التـي تحـدث 1990السيكوفسيولوجية التي قدمها سيجلر 

بية للطفــل خــالل العــامني األويل مــن عمــره ميكــن فهمهــا يف ضــوء التغــريات النامئيــة العــص

 .التي تحدث له ) Neuralالنيورونية (

 Density of فقد اهتم بكثافة الـسيالت العـصبية Huttenloacher 1979 أما هيوتنلورش 

Synapses ) وذكر أنـه يزيـد منـو املـخ ) عدد السالت العصبية من نيورون إيل آخر ،Brain لـدى 

 .الطفل حتى عمر الثانية ، وبعد ذلك يتناقص منوه بالتدريج 

 أن أداء األطفال الصغار يف املهـام Goldman 1987 وقد يرهن جولدمان 

 يعتمد عىل إنجـاز مـستوى Object Permanence اليشءاملعرفية مثل مهمة ثبات 

 معــني مــن كثافــة الــسيالت العــصبية ومنوهــا ، وهــذا األمــر يــوازي حــدوث 

ـــده  ـــز عن ـــعة التجهي ـــو يف س ـــن Processing Capacityالنم ـــم ميك ـــن ث   وم
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القول بأن النمو املعريف بعد سن الثانية يعتمد عىل املعلومات التي يخزنهـا الطفـل باإلضـافة 

 .  لديه Mental Capacityإيل النمو يف السعات العقلية 

بيـه بدراسـة منـو إدراك الطفـل ملفهـوم املجمـوعتني األحاديـة   سـامي أبـو قـاموقد

من أطفال مدينة القـاهرة ، مبتوسـط عمـر طفالً بنني وبنات ) 485(والخالية عىل عينة قواها 

واسـتخدم لـذلك اختبـار منـو مفهـومي املجمعـة الخاليـة واملجموعـة .  سـنوات 9 – 4زمني 

 أسـئلة للمجموعـة األحاديـة وذلـك ملعالجـة 10ًاألحادية مكون من خمسة عـرش بنـدا منهـا 

شياء املتشابهة  حول األًوقياس قدرة الطفل عىل تصنيف املجموعة الشاملة بوضع خطأ مغلقا

، ويهمنا يف نتائج هذه الدراسة ما هو متعلق بنتائج أطفال ما قبـل املدرسـة ، حيـث يف النوع

ــة  ــر دال احــصائيا للمراحــل العمري ــاك أث ــار 163.54= ف ( ًتبــني أن هن  يف األداء عــىل اختب

ة املجموعات األحادية ، واتـضح باسـتخدام طريقـة تـويك أن البنـني تعلمـوا مفهـوم املجموعـ

الثـاين سنوات ، بينام تعلمها البنات يف الـصف ) 7 – 6من ( بتدايئ األحادية يف الصف األول اال

 .  سنوات 8 – 7 من االبتدايئبينام تعلمها البنات يف الصف الثاين .  سنوات8 – 7االبتدايئ من 

 6 – 4بينام كانت النسب املئوية لإلجابات الصحيحة لدى األطفال ما قبـل املدرسـة 

كـام وجـد % 75وات عىل جميع األسئلة أقل من النسبة املحك التي حددها الباحث وهي سن

وبالنسبة ألثـر . ت يكتسبون مفهوم املجموعة الخالية يف الصف الثاين االبتدايئ أن البنني والبنا

أي أن الجـنس لـيس لـه . الجنس فقد أظهرت النتائج أن الفروق بني البنني والبنات غري دالـة 

ًأثر دال يف إدراك مفهوم املجموعة األحادية داخـل كـل مرحلـة عمريـة ، إال أن هنـاك فروقـا 

 املراحل العمرية املختلفة عىل اختبار املجموعة الخالية ، يف مل يوجـد أثـر  يف0.01ذات داللة 

 . دال لتفاعل الجنس مع العمر الزمني 
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 بدراسـة منـو واكتـساب العمليـات Scribner – Hawkins and Pea & Glick قـام 1984ويف 

 لـدى Deductive Reasoning املتطلبة لعمليـات االسـتدالل االسـتنباطي Logical Processesاملنطقية 

، )  مـن الـذكور19 مـن اإلنـاث ، 21(ًمفحوصا  ) 40( عينة من أطفال ما قبل املدرسة قوامها 

ً سنة ، تم اختبارهم عشوائيا من ثالثة مدارس ، وتم تقسيمهم إيل 5.1 – 4.2مبدى عمري من 

ي  مشكلة أو مهمة مـن نـوع االسـتدالل اللفظـي املنطقـ24أربع مجموعات ، طبقت عليهم 

Verbal Syllogism Problems مثــل املقــدمات الخياليــة Fantasy Premises  واملقــدمات املتعارضــة 

Incongruent  ــة ــسجمة واملتطابق ــدمات املن ــة ، واملق ــة حقيقي ــداث عاملي ــود أح ــل وج  يف ظ

Congruent يف ظل وجود أحداث عاملية حقيقية  . 

 Order ، وترتيب العرض Form )املحتوى ( ًوقد اختلفت املهام أيضا من حيث الشكل 

Presentation وبهذا متثلت مشكلة الدراسة يف فحص أثـر تعقـد املهمـة ومحتواهـا ، وطريقـة ، 

تقدميها وعرضها عىل أداء املفحوصني ، ويف تحديد العمر الزمني الذي يتمكن فيه الطفل مـن 

للمهـام ) ف(ث كانـت معالجة مهام االستدالل االستنباطي وحل مهام االستدالل القيايس ، حي

وملهـام ) 36.3 عنـد دح 4.26(، وملهام املقدمات املتطابقـة ) 36 ، 3 عند دح 40.38(الخيالية 

لصالح األعامر الزمنية األكرب ، كام أوضحت النتائج ) 36.3 عند دح 2.95(املقدمات املتعارضة 

ىل االسـرتاتيجيات  تـؤثر عـSemanticأن بنية ومحتوى املهـام ، ومحتـوى العالقـات الـسيامنتية 

املستخدمة يف مهام االستدالل املنطقي لدى أطفال ما قبل املدرسة ومن ثم تقرتح النتـائج أن 

أطفال الرابعة والخامسة من العمر ميكنهم اكتساب املعلومـات املرتبطـة مبهـارات االسـتدالل 

تقديم هـذه طبيعة ومحتوى ونوع وطريقة : املنطقي ومعالجتها رشيطة أن نأخذ يف االعتبار 

  . 594 – 584املهام 



88 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

 بدراســة دور املعالجــة االســتداللية يف معالجــة Gopnik & Graf قــام 1988ويف عــام 

ً مفحوصـا 59املعلومات والعالقات السببية لدى عينة من أطفـال مـا قبـل املدرسـة ، قوامهـا 

 سـن الراعبـة  يف17 سنة ، 3.6 ومبتوسط 3 ، 11 ، 2 ، 10 يف سن الثالثة مبدى عمري 22منهم 

 5.11 – 5 يف ســن الخامــسة مبــدى عمــري 20 ســنة ، 4.6 مبتوســط 4.11 – 4مبــدى عمــري 

وأظهـرت نتـائج الدراسـة متكـن األطفـال مـن معالجـة بنيـات ومتثـيالت .  سـنة 5.6مبتوسط 

Representations & Constructions املعلومات املقدمة إلـيهم مـن خـالل االسـتدالل عليهـا حيـث 

  1.8= م : (لصالح األعامر الزمنية األكرب ) 53.2(ح .عند د) 7.006= ف (كانت 

ويف إطار الدراسات التي اهتمت بنمـو إدراك الطفـل للمعالجـات الكميـة واملكانيـة 

 بدراسـة العمـر الزمنـي التـي يـتم فيـه اكتـساب املعلومـات 1989 عـام Uttal & Wellmanقام 

 26منها . ً مفحوصا 85لدى عينة قوامها . الخرائط املرتبطة باملعالجات الكمية واملكانية ملهام 

مهمـة ( من اإلناث يف التجربة األويل 23 من الذكور ، 27 يف سن الخامسة ، 24يف سن الرابعة 

ً شـهرا 79 مبتوسط عمر زمني االبتدايئً مفحوصا من أطفال الصفني األويل والثاين 14، ) االتجاه

مهمـة (ً شـهرا ، يف التجربـة الثانيـة 61سة مبتوسـط ً مفحوصا من أطفال الرابعـة والخامـ21، 

وأظهـرت ) . املكان أو القضاء وقراءة الخرائط للدوران حول املكان الكبري لدخول مكان أصغر

النتائج تفوق أطفال السادسة والسابعة يف مهمة االتجـاه وتـذكر الخريطـة املكانيـة لهـا ، حيـث 

كام أظهـرت الدراسـة أن قيمـة . ر الزمنية األكرب  للعمر وكانت لصالح األعام4.48كانت قيمة ف 

وعىل الرغم من ذلك .  للعمر وكانت لصالح األعامر الزمنية األكرب 20.934يف التجربة الثانية ) ف(

ــة  ــة الثاني ــصفة خاصــة يف التجرب ــال الرابعــة والخامــسة تحــسنا يف األداء وب  ًفقــد أظهــرت أطف
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 من القيام باملعالجات الصحيحة املطلوبة ، بيـنام من أفراد التجربة األويل% 34حيث استطاع 

من أفراد التجربة األويل من القيام باملعالجات الـصحيحة املطلوبـة ، بيـنام متكـن % 60متكن 

مــن أطفــال الرابعــة والخامــسة يف التجربــة الثانيــة مــن القيــام باملعالجــات الــصحيحة % 60

 . املطلوبة 

 Quantitativeاسـة الفـروق يف االسـتدالل الكمـي  بدر Miller قام ميللـر 1989ويف عام 

 - 3 طفل وطفلة بالتـساوي مبـدى عمـر زمنـي مـن 16لدى عينتني من األطفال األويل قوامها 

 سنة ، 4.10 – 3.10 طفل وطفلة بالتساوي مبدى عمر زمني من 20 سنة والثانية قوامها 10.6

طفـال للمعالجـات أو للعمليـات وتم استخدام مهام املجال والتحويالت لتحديد مدى فهم األ

مهام التحويالت ملجاالت العـدد والطـول ، املـساحة ، وطلـب مـن : الكمية يف الدراسة األويل 

املفحوصني عمل فئات من التحويالت العديدة لصفني من مربعات الطني امللون وصفت لهـم 

ني بـأخرى كام طلـب مـنهم اسـتبدال قطعـة مـن الطـ.  مغلفة بالسكر Candyعىل أنها حلوى 

قطعتان من الطني وصفت عىل أنها مكرونة (رمادية اللون مشابهة للمثري األصيل املعطي لهم 

 أعـامر 4 – جـنس 2 وأسفرت نتائج تحليالت التبـاين ذات القيـام املتكـرر Spaghettiأسباجتي 

فة االحتفاظ ، اإلضا( مستويات للتحويالت 7 –) املساحة ، الطول ، العدد( مجاالت 3 –زمنية 

ًعن وجود أثـر دال إحـصائيا للعمـر الزمنـي حيـث ) ، الحجم ، العدد ، اللون ، التدوير للمثري

 . ًلصالح األعامر الزمنية األكرب سنا ) 48.3ح .د( عند 83.88= كانت قيمة ف 

ً إحصائيا للتحويالت لصالح األطفال األكرب سنا باإلضافة إيل التفاعالت  داالًًاكام وجد أثر ً

املجـاالت × التحويالت ، األعـامر × املجاالت ، األعامر × ًصائيا لكل من األعامر الزمنية الدالة إح

 ًالتحويالت لصالح األعامر الزمنية األكرب سنا يف العدد واألطـوال واملـساحة عـىل الرتتيـب ، ويف × 
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رفـة مقابل ذلك وجد أن أطفال الثالثة من العمر قد فشلوا يف مهام التحـويالت كلهـا عـدا مع

 . تغري اللون 

بـه ) منـزل لكلـب مـصنوع مـن الكرتـون(تـم اسـتخدام بيـت : ويف الدراسة الثانية 

 سم ، وال يستطيع األطفال النظر للحفـرتني ، وللمنـزل بـاب مغلـق حتـى 9حفرتني ، ارتفاعه 

وعىل الطفل تحديد العمق النسبي باستخدام . يتمكن املجرب من تغطية الحفرتني من أعيل 

وأسفرت نتائج تحليالت التباين ذات القياس املتكرر عن تفوق أطفال الرابعة . بية عيدان خش

عىل أطفال الثالثة من العمر يف مهمة مقارنة إدراك العمق أو الطول ، كـام وجـد تفاعـل دال 

 وتـساعدنا نتـائج هـذه 32.1ح . عنـد د13.3مـساوية ) ف(، وكانـت ) العمق× العمر (األثر 

فروق يف مهام حل مـشكالت االسـتدالل الكمـي والتفكـري املكـاين وإدراك الدراسة يف تفسري ال

 . العمق

 بدراسة دور املؤثرات Perlmuttr, Kuo and Behrend & Muller قام كل من 1989ويف عام 

 Freeاالجتامعية عىل حل املشكالت املعرفية ومعالجتها كاالحتفاظ بالعـدد واالسـتدعاء الحـر 

Recallالحسابية لدى ثالث عينـات مـن أطفـال مـا قبـل املدرسـة ، وأطفـال  أو مهام التحويل 

الصفوف األويل من املرحلة االبتدائيـة ، حيـث تـم إجـراء ثـالث تجـارب اهتمـت األويل منهـا 

ًبدراسة دور املؤثرات االجتامعية كالعمل يف أزواج أو العمل فرديا أثناء األداء عىل املهام عـىل 

ة واالستدعاء الحر لألرقام والصور ، لدى عينة من أطفـال مـا حل ومعالجة املشكالت الحسابي

ً شـهرا ، ومـدى 48 من اإلناث مبتوسط عمـر زمنـي 30ً مفحوصا منهم 60قبل املدرسة قوامها 

 . سنوات 5 – 3.8عمري 

 املفحوصـون للعمـل عـىل برنـامج تعليمـي يعـرض عـىل الحاسـب قـام وقد 

ــار  ــم اختي ــث ت ــرانهم ، حي ــع أق ــردهم ، أو م ــردهم ، 20مبف ــل مبف ــشوائيا للعم  ً ع

ــي 40 ــة ، والت ــدرة العقلي ــنس ، والق ــسن ، والج ــاة ال ــع مراع ــأزواج ، م ــل ك   للعم
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 ثم عرضت علـيهم Peabody Picture Vocabulary Testتم قياسها باختبار الصور اللفظية املجسمة 

. سـتدعاء الحـر مهام حل املشكالت الثور واألرقام الحسابية ، ومهام قيام رسعة االستجابة واال

 جلسة للتطبيـق ، 2 عدد 2×  للعمر الزمني 2×  للجنس 2وباستخدام تحليل التباين العاميل 

تبني تفوق أطفال ما قبل املدرسة الذين يعملون يف أزواج لـألداء عـىل املهـام الـسابقة حيـث 

مقابـل  يف 67، وكان عدد االستجابات لعينـة األزواج ) 52.1(ح . عند د6.03= كانت قيمة ف 

 معربة عن تفاعـل دال للعمـر 32.1ح . عند د6.18= كام كانت قيمة ف .  للعينة الفردية 56

ً، لصالح األطفال األكرب سـنا ، الـذين يعملـون يف أزواج ) أفراد× أزواج (حالة العمر × الزمني 

 . عيل املهام املطلوبة منهم 

ل ومعالجـة املـشكالت واهتمت الدراسة الثانية بدراسـة أثـر األداء كـأزواج عـىل حـ

 24ً مفحوصا من أطفال ما قبـل املدرسـة مـنهم 48املعرفية األكرث صعوبة ، لدى عينة قوامها 

 5.10 – 3.11 سنة ومبدى عمـري مـا بـني 4.5 من اإلناث مبتوسط عمر زمني 24من الذكور ، 

زواج يف سنة كأزواج وأظهرت نتائج تحليل التباين العـاميل تفـوق األطفـال الـذين عملـوا يف أ

= حيث كانت قيمـة ف ) التحويل ، واالستدعاء الحر(األداء عىل مهام حل املشكالت املعرفية 

 34.95= ولصالح األعامر األكرب الزمنية حيث كانت ف للعمر الزمني ) 33.1(ح .  عند د 4.83

ل حالـة العمـ×  واهتمت التجربة الثالثة بدراسة أثر الجنس ، العمر الزمنـي 33.1ح . عند د 

 ً مفحوصــا 42 ، لــدى عينــة قوامهــا Quizzerمبفــردهم يف األداء عــىل مهــام األلغــاز × كــأزواج 

ً، ثـم تقـسيمها إيل مجمـوعتني وفقـا لتـساوي )  من اإلناث22 من الذكور ، 20( منهم 

 العمر الزمنـي ، ونـوع التعلـيم ، حيـث تـضمنت عينـة األطفـال صـغار الـسن مـدى 

 ت عينـة األطفـال كبـار الـسن مـدى عمـري مـن  سنة بيـنام تـضمن6.7 – 4.6عمري 

  وباســتخدام تحليــل التبــاين العــاميل ، تبــني وجــود فــروق دالــة يف 11.3 – 7.2
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ًاألداء عىل املهام السابقة الذكر لصالح األعـامر الزمنيـة األكـرب سـنا الـذين يعملـون كـأزواج ، 

  . 27.73= حيث كانت قيمة ف 

 –ة  بعض الخصائص السيكومرتية ملقياس بينية  قام أمني صربى بدراس1995ويف عام 

ً بنتـا 102ً ولـدا 98= ن (  املعدل لـدى عينـة مـن األطفـال يف مرحلـة مـا قبـل املدرسـة 4ط 

مقسمني إيل أربعة فئات عمرية من سـن سـنتني حتـى خمـس سـنوات مـن املـدرجني بـدور 

اده للتطبيق توصلت وبعد تعريف املقياس وإعد. الحضانة ورياض األطفال مبحافظة القاهرة 

بالنسبة لصالحية مفردات املقيـاس : الدراسة إيل مجموعة من النتائج ميكن إيجازها فيام ييل 

 تبـني Raschتبني أنها يف مجملها صالحة الستخدام ومتدرجة الصعوبة ، وباستخدام منوذج راش 

اء عـىل تلـك واقـرتح الباحـث بنـ. أن هناك بعض الفقرات تحتاج إيل إعادة تدريج مرة أخرى 

أما عن ثبات املقيـاس . التحليالت حذف وإضافة وإعادة صياغة بعض الفقرات يف كل اختبار 

 وبالنسبة لـصدق املقيـاس فقـد kr20 للدرجة االجاملية بطريقة 0.94 إيل 0.88فقد تراوح بني 

معــامالت االرتباطــات بــني درجــات : اســتخدمت ثالثــة أمنــاط مــن الــصدق التكــويني هــي 

  . 0.67 إيل 0.58ت الفرعية والدرجة االجاملية وكانت بني االختبارا

كذلك كشفت التحليالت العاملية التوكيدية عن رفض النموذج الهرمي ذي املجاالت 

األربعة ، وكان أفضل منوذج يطابق بيانات الدراسة هـو النمـوذج الثنـايئ ، والـذي يفـرتض أن 

 أمــا النــوع . دالل غــري لفظــي بــرصي فهــم لفظــي واســت: العامــل العــام ينبثــق منــه عــاملني 

 الثالث مـن الـصدق محـك متـايز العمـر الزمنـي فقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الـدرجات 

 الخــام تزيــد بزيــادة العمــر الزمنــي بــصورة مطــردة لألعــامر مــن ســن ســنتني حتــى خمــس 

 سنوات ، بل كانـت هنـاك فـروق دالـة بـني األعـامر يف كـل اختبـار فرعـي مـشرية إيل صـدق 
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 8=  ، ع 50= وقد اشتق الباحث معايري املقياس يف جـداول لكـل اختبـار فرعـي م . االختبار 

ًلكل فئة عمرية وفقا للدرجة الخام ، باإلضـافة إيل جـداول معـايري لكـل مجـال مـن مجـاالت 

 أما فيام يتعلق باختبار املعالجة الكمية 16= ، ع 100= ، وللدرجة اإلجاملية حيث م املقياس 

 ألعـامر الثانيـة والثالثـة والرابعـة kr20 0.7 ، 0.86 ، 0.77فقط كان ثباته بطريقة ) بيةالحسا(

والخامسة من العمر عىل التوايل، أما عن وسيط الثبات له عرب األعامر املختلفة لعينة الدراسة 

 وقد وجد الباحث أن درجات اختبار االستدالل املعالجة الكمية تزيـد بزيـادة 0.74فقط كان 

، حيـث كانـت متوسـطات الـدرجات ) من الثانية وحتى الخامسة من العمـر( ر الزمني العم

ــات  ) 9.74 ، 10.6 ، 7.56 ، 4.56 ، 2.68 ، 1.53 ، 0.73 ، 0.4( الخــام  ــوايل للمجموع عــىل الت

 سـنوات 5 إيل 2 أشـهر للفئـات العمريـة مـن 6العمرية التي تم التطبيق عليها بفاصل زمني 

) 0.01دالـة عنـد  (150.8= ين األحادي للدرجات الخام ، كانت قيمـة ف وبإجراء تحليل التبا

كام مل توجد فـروق دالـة بـني الجنـسني يف أي فئـة عمريـة . ًلصالح األعامر الزمنية األكرب سنا 

 . الختبار املعالجة الحسابية كالتناظر والتكافؤ والتصنيف 

 بدراسـة Jacobs and Fennema and Carpenter and Franke & Levi قامـت 1998ويف عـام 

طويلة للفروق الجنسية يف األداء عىل مهام التفكري الحسايب لدى عينـة مـن األطفـال الـصغار 

، تم تطبيق بعض املهام الحـسابية )  من اإلناث38 من الذكور ، 44( منهم )  طفال82ً(قوامها 

ــة  ــة بطريقــة فردي ــ× ) خمــس مــرات(وحــل املــشكالت الكمي ــاس الفــروق الجن سية يف لقي

 . اسرتاتيجيات التفكري الحسايب من الصف األول حتى الثالث االبتدايئ 

 يتعلـــــق األول : واســـــتهدفت الدراســـــة اإلجابـــــة عـــــن ســـــؤالني رئيـــــسيني 

ــــاين  ــــتم الث ــــسابية ، ويه ــــة الح ــــات الكمي ــــسية يف املعالج ــــروق الجن ــــة الف  بدراس
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عالجـات الكميـة ، وهـل تـؤدي  املستخدمة من قبـل األطفـال يف املاالسرتاتيجياتبالفروق يف 

هذه االسرتاتيجيات إيل وجود فروق يف التفكـري الحـسايب لـدى الجنـسني ؟ وأظهـرت الدراسـة 

عدم وجود فروق بني الجنسني يف عدد االستجابات الصحيحة املرتبطة بحقائق األرقام األعداد 

Number Facts قليديـة واملشكالت غري الت,  ويف املعالجات الكمية لعمليات الطرحNon Routine 

Problemsكام تفوق ذكـور  سنوات3سة الطويلة التي استغرقت  خالل مرات التطبيق يف الدرا ،

وباإلضافة .  ملعالجات الكمية Extentionاملوسعة (الصف الثالث عىل اإلناث يف الحول اإلضافية 

عالجـات الكميـة اتيجيات املـستخدمة مـن الجنـسني يف املإيل ما سبق متايزت واختلفت االسرت

لدى أطفال الصفني األول والثالث ، حيث وجد أن الذكور يستخدمون االسرتاتيجيات املجـردة 

 ، بينام استخدمت اإلنـاث االسـرتاتيجيات العيانيـة  Understanding Conceptualكالفهم التصوري 

  .Countingوالعد ) املحاكاة (Modelingمثل النمذجة 

 عـام  Franke & Lievi Fennema and Carpenter and Jacobs andوقـد أشـار فرنـك وآخـرين 

من خـالل منظـور (  يف تقرير لهم عن الفروق الجنسية يف املعالجات الكمية الحسابية 1998

 Mental Strategiesإيل أن األطفال الصغار من الذكور يستخدمون االسرتاتيجيات العقلية ) جديد 

سابية ، كام أنهـم يفـضلون اسـتخدام اسـرتاتيجية عـدم  ومنها الفهم التصوري للمشكالت الح

ويف مقابـل ذلـك تـستخدم اإلنـاث .  أثناء حلول املشكالت الحسابية Untaught Strategiesالكالم 

 أثنـاء املعالجـات الكميـة Commonly Taugtاسرتاتيجية العد ، واسرتاتيجية الكالم العام الشائعة 

  ) . 9 – 6( للمشكالت الحسابية يف األعامر من 
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بدراسة أثـر برنـامج تـدريبي ) 161 – 119 : 10 (لـلـه قام عادل عبد ا1999ويف عام 

. مقرتح ألداء بعض املهام املعرفية لألطفال الروضة من الجنسني عىل مـستوى منـوهم العقـيل

 طفالً مـن ريـاض األطفـال بالقـاهرة وتـم تقـسيم العينـة إيل 105وتكونت عينة الدراسة من 

 بينـني ، 25( طفالً 50تضم املجموعة الضابطة .  إحدهام ضابطة واألخرى تجريبية مجموعتني

، ) 5.5 – 5.1(مبدي عمري بـني )  بنات25 بنني ، 28 طفالً 55، بينام تضم التجريبية ) بنات25

 سـنة مـن ذوى الـذكاء املتوسـط ، وينتمـون إيل مـستويات اقتـصادية 5.25ومبتوسط عمـري 

طة وقد استخدم الباحث مقياس النمو العقيل لألطفال دون الحاديـة اجتامعية وثقافية متوس

عرش ، وهو يتكون من ست مهام معرفية مـصممة يف إطـار نظريـة بياجيـه ، اهتمـت األويل 

كـم عـدد البالونـات ؟ هـل عـدد البالونـات الزرقـاء أكـرث مـن عـدد (بقياس تـضمني الفئـات 

والرابعـة ) بكرتني من الصلـصال(س ثبات الوزن بينام اهتمت الثانية بقيا) البالونات الحمراء؟

 إناء من الزجـاج 2 مربعات زرقاء اللون ، عدد 5 مربعات حمراء اللون ، 5لقياس ثبات العدد 

يختلفــان يف الــشكل والــسعة ، واهتمــت الخامــسة بثبــات الكــم واهتمــت الــسادسة بالــسري 

التجريبيـة عـىل الـضابطة يف ، وأظهرت نتائج الدراسـة تفـوق املجموعـة ) املقلوبية(العكيس 

، 1ح . عنـد د26.31= (حيث كانت قيمـة ف ) بعد تقديم الربنامج التدريبي(القياس البعدي 

 الربنامج –، كام مل توجد فروق بني الجنسني باإلضافة إيل عد وجود داللة لتفاعل الجنس )101

 . عىل مستوى النمو العقيل 

 الفـروق الجنـسية يف األداء عـىل مهـارات  عـن2000 عـام Beller & Gafniوأشـارت دراسـة 

سنة ) 13 – 9( ، مبدى عمر زمني )  طفل20000(التحصيل الحسايب ، لدى عينة من األطفال قوامها 

   دولة كعينة ممثلة من الذكور واإلناث وقد استخدمت الدراسة اختبـار التقـديم20، تم سحبها من 
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 وأسـئلة املهـارات Progress (IAEP) International Assessment, of Educationalالعام للتقدم الرتبـوي 

. لقيـاس املعالجـات الكميـة الحـسابية ) MC(، وأسـئلة االختبـار مـن متعـدد ) OE(الحسابية 

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الذكور عـىل اإلنـاث يف املعالجـة الحـسابية ، وقـد ظهـر تفـوق 

ث ، إال أن اإلناث تفوقن يف األداء عـىل اختبـار عن اإلنا) يف أسئلة االختبار من متعدد(الذكور 

، وقـد ) OE(التقدير العام ، وأسـئلة املهـارات الحـسابية ذات النهايـات أو األسـئلة املفتوحـة 

 . نوقشت وفرست النتائج يف ضوء مستوى صعوبة املفردات بالنسبة للجنسني 

ت بتنفيـذه  بدراسة أثر استخدام برنـامج قامـ 2001وقد اهتمت دراسة منى حسن 

طالبات التدريب امليداين بكلية رياض األطفال يف املفاهيم البيئية عن طيور وحيوانات البيئـة 

مهارة التصنيف مهارة التسلسل والرتتيـب بـني األشـياء ، : ، عىل تنمية املهارات املعرفية وهي 

ات تجهيـز ومهارة إدراك العالقة بـني األشـياء ، ومهـارة الـسبب والنتيجـة ، بـاختالف مـستوي

 240لدى عينة من أطفال مـا قبـل املدرسـة قوامهـا ) املستوى السطحي ، الرمزي(املعلومات 

 ) 6 – 5( طفل وطفلة باملستوى الثاين مبرحلة رياض األطفال من الجنسني مبـدى عمـري مـن 

 ، واألخرى ضابطة 120= ن لها ( تم تقسيمها إيل مجموعتني األويل تجريبية . سنوات 

 املـستوى الثقـايف ، واسـتبانةاختبار ذكاء األطفـال ، : استخدمت الدراسة و) 120= ن 

لــضامن تجــانس العينــة ، واختبــار املفــاهيم البيئيــة ، ومقيــاس املهــارات املعرفيــة ، 

ومقياس مستويات تجهيز املعلومات وبطاقة مالحظة وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود 

 عـىل تنميـة بعـض املهـارات املعرفيـة أثر إيجايب الستخدام برنـامج املفـاهيم البيئيـة

لألطفال باختالف مستويات تجهيز املعلومـات لـصالح الربنـامج البعـدي ، املجموعـة 

ــت  ــث كان ــسطحي ، حي ــز ال ــستوى التجهي ــة وم ــات ) ف(التجريبي ــز املعلوم  لتجهي
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 وللمجموعــة 374.91)  ضــابطة–تجريبيــة (  ، ولتفاعــل الربنــامج يف املجموعــة 579.419

ومن ثم ميكن القول بأن أطفال السن من ) . 228.1(ح . عند د393.67 الضابطة –ية التجريب(

تناول األشـياء املتكافئـة أو املتـشابهة أو (سنوات ميكنهم القيام بعمليات التصنيف  ) 6 – 5( 

عـيل أسـاس الـشكل أو الوظيفـة أو ) وضع عدة مجموعات من املوضوعات يف فئـات معينـة

ويضاف إيل ذلك استطاعتهم القيام برتتيب وتسلـسل األشـياء . ابه بعض أنواع أخرى من التش

ترتيب مجموعة مـن : من خالل تنظيم املجموعات بحيث يكون لها نقطة بداية واتجاه مثل 

أقالم مختلفة األطوال من األطوال إيل األقرص رشيطة معرفـة الطفـل بـشكل محـسوس عيـاين 

 –أثقـل ( ، )  أصـغر–كرب أ(، ) أقرص–أطوال ( مثل ملعاين الكلامت التي يستخدمها يف املقارنة 

: ه تـصنيف الرتتيـب إيل ثالثـة أنـواع، وهكـذا ميكنـ)  بعـد –قبل ( ، )  أبطأ–أرسع (، ) أخف

 أقل من – أبطأ من والكمي أكرب من –، حيث يعني الزمن أرسع من )  مكاين– كمي –زمني (

عة الطفـل بعـد التـدريب عـىل معالجـة وتفرس النتائج الـسابقة اسـتطا.  بعد –واملكاين قبل 

( ب البطاقات من عد األعداد بتسلسل وترتي: ومامرسة بعض مهارات الرتتيب والتسلسل مثل

ومعالجة ترتيب قصة أو حدث معني ، ومعالجة النامذج كاملكعبـات  ) 1 : 10(ثم من  ) 1 : 5

ثم األكرث ) ل البسيطة األشكا( والخرز وترتيبها بشكل متسلسل بحيث يبدأ باملستوى البسيط 

ًتركيبا وتعقيدا أو العكس  ً . 

 بعـرض ,Floccia, Goslin, Schneider & Thommen قام كـل مـن 2003ويف عام 

 دراسات تجريبية يف مجـال اكتـساب املفـاهيم اللغويـة لـدى أطفـال  ) 9( نتائج 

ــن  ــسادسة م ــسنة األويل إيل ال ــن ال ــرتاوح م ــري ي ــدى عم ــة مب ــل املدرس ــا قب  م

 وقد أظهـر نتـائج هـذه الدراسـات أن معـدل اكتـساب املفـاهيم .  الزمني العمر
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اللغوية لدى أطفال ما قبل املدرسة يتزايد مع منـو العمـر الزمنـي لهـم وبـصفة خاصـة فـيام 

 . يتعلق برسعة تجهيز واكتساب املعاين والكلامت

ساب  قام جامل عيل بدراسة أطفال الروضـة لتوضـيح كيفيـة منـو اكتـ2005ويف عام 

 & Weiseقـد أنـصب اهـتامم و. املفاهيم الحسابية وأطفال من قبل املدرسة وأثبتت نتائجهـا 

Tuber, 2004 التعاطف :  عىل دراسة منو اكتساب مفاهيمEmpathy تقـدير الـذات ، Self – esteem 

 طفـالً مـن 32حيث تكونت العينة مـن  . TATلدى األطفال باستخدام اختبار تفهم املوضوع 

 من أطفال املرحلة االبتدائية ويهمنا مـن عـرض الدراسـتني األخريتـني إظهـار أهميـة الجنسني

 وعالقـات األشـياء Cognition Socialوكيفية اكتـساب املفـاهيم اللغويـة ، واملعرفـة االجتامعيـة 

Object Relations لدى األطفال ، وأثر ذلك عىل تطوير الربامج الحالية املقدمة لهم  . 

 : استخالص النتائج التالية  ميكنمام تقدم

 أن منـو سـعة الـذاكرة Baulton & Tait, Sophian & Wood, 1997تبني مـن دراسـات كـل مـن  -1

العاملة هو السبب الرئييس وراء استخدام أمناط تفكري مختلفـة يف املـستويات العمريـة 

املختلفة ، وأنه كلام تقدمت ومنت سعة ورسعة هذه الذاكرة مـع تقـدم عمـر الطفـل ، 

كـام تبـني أن . فإنه يتمكن بالتايل من معالجة أكـرب قـدر مـن املعلومـات املخزنـة لديـه 

ًالعمليات االرتباطية تلعب دورا حاسام يف اكتساب املفاهيم واملعلومات  هذا باإلضـافة . ً

إيل دور عبء التجهيز يف األداء عىل اكتساب املفاهيم الحسابية ، ومن ثم زيادة العبء 

املعلومات ، وأثر ذلك عىل ما يتم تعلمه واكتسابه منها ، حيث تستخدم املعريف لتجهيز 

التامثل والعد عند معالجة مهـام الجمـع : التمثيالت العيانية وبعض االسرتاتيجيات مثل 

 . الحسايب 
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 أن هناك  ,Etal, Adams & Hitch, 1997, Fennema, Kalcznski & Anejaتبني من دراسات كل من  -2

ًتقدما وتزايدا  بـصفة خاصـة – يف متوسطات األداء املرتبطة مبعالجة واكتساب املفـاهيم ً

 بزيـادة العمـر الزمنـي لـدى الجنـسني ، ومـن ثـم يتـضح لنـا أهميـة هـذه –الحسابية 

الدراسات وتصوراتها النظرية يف محاولة فهـم اكتـساب املفـاهيم بـصفة خاصـة والنمـو 

ًتح أفاقا جديدة يف هذا املجال يـساعدنا املعريف بصفة عامة لدى األطفال ، األمر الذي يف

يف صياغة املقررات والربامج الدراسية لهم، وتنمية مهـارات اكتـساب املفـاهيم عنـدهم 

مام قد يسهم يف دعم وتشكيل مدارك وقدرات الطفل يف ضوء افرتاضات حديثـة ترتكـز 

سن الثانيـة عىل دراسات وتصورات مستفيضة ، آخذين يف االعتبار أن النمو املعريف بعد 

 . يعتمد عىل املعلومات التي يخزنها الطفل باإلضافة إيل النمو يف السعات العقلية لديه 

تستخدم مجموعة أدوات ومهام لقياس اكتساب املفاهيم الحـسابية لـدى األطفـال مـن  -3

م الجنسني ، ومنها مهام التصنيف ، والتسلسل ، والجمع والطرح الحسايب ، والتكافؤ، مها

 : 1984 وسامي أبوبيـه ,Fennema, Etal، كام يف دراسات لطول والعدد واملساحةتحويالت ا

 .2001اكتساب مفهومي املجموعتني األحادية والخالية ومني حسن 

 عدم وجود فروق بني الجنسني Fennema, & Levi, 1998: أظهرت نتائج دراسات كل من 

أن أطفــال  وحقــائق األعــداد وية كــالطرح والجمــعيف األداء عــىل اكتــساب املفــاهيم الحــساب

 –كالتسلـسل ، التـصنيف (الخامسة من العمر الزمني يدركون ويكتسبون املفاهيم الحسابية 

 سنوات مبتوسـط عمـر 6 إيل 5من )  املجموعة األحادية– الجمع الحسايب – التكافؤ –التناظر 

  ).2006جامل محمد عيل  ( 5 – 5زمني قدره خمس سنوات وخمسة أشهر 
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 الفصل الرابع

 تنمية املهارات العلمية

 

 :يف نهاية هذا الفصل يجب أن تكون الطالبة قادرة عىل أن 

 . تحدد املقصود باملهارات العلمية -1

 . تنمية مهارة املالحظةاتطبق أساليب -2

 . تنمية مهارة املقارنةاتتعرف طرق -3

 . تنمية مهارة التصنيفاتستخلص أساليب -4

 . مهارات الرتتيب والتسلسلتنمية تتعرف تدريبات  -5

 مهارة القدرة املكانية  لتنمية اتستخدم أساليب  -6

 .مهارات القياس  تستخدم طرقا لتنمية  -7

  . العلمىالتفكريتصنف مهارات  -8
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ًيتفق أغلب علامء النفس عىل تحديد معني القـدرة تحديـدا اجرائيـا بـاألداء الـذي   ً

القوة عىل أداء العمـل البـدىن أو العقـيل ( بأنها Dreverفيعرب عنها دريفر يسفر عنها ويدل عليها 

وجـود طائفـة مـن األداء الـذي ( بأنها تعنـي D.E. Vernonويعرفها فرينون ) قبل أو بعد التدريس

ً ارتباطا عاليا ويتاميز إيل حد ما كفئة مع غريه من مجموعات أخرى لألداءهيرتبط مع بعض ً. 

ما يقوم به الفرد من أعامل بدنية أو عقلية يدل عىل قدرته عىل  وهكذا نرى أن كل 

أداء كل ناحية من تلـك النـواحي فالقـدرة بهـذا املعنـي مفهـوم نـستدل عـىل وجودهـا مـن 

ًمالحظة نشاط الفرد واألفراد اآلخرين والنشاط يعد أمرا ظاهريا نستطيع أن نالحظه ونسجله  ً

رصد مظاهر األداء الذي ينم عنها ويرتبط بها وينبـع عىل  وبذلك يعتمد قياس القدرة واملهارة

منها ويعتمد وجودهـا عـىل املظهـر األدايئ لهـا فوجودهـا وجـود اسـتداليل ألننـا ال نـستطيع 

 .مالحظاتها وتسجيلها إال عن طريق األداء

إن اقرتان القدرة باألداء يؤدي إيل إمكان التنبؤ بالسلوك املقبـل وذلـك ألن مالحظـة 

يض والحارض يؤدي إيل احتامل التنبؤ لألداء املقبل فالذي أبرص باألمس ويبرص اليـوم األداء املا

 عملية جمع األرقام ويجيد اليوم باألمسيستطيع يف األغلب واألعم أن يبرص غدا والذي أجاد 

 .نفس هذه العملية يستطيع غدا أن يقوم مبا قام به من قبل 

د ويعـرف بنجهـام ووارن االسـتعداد بأنـه وتسمي الناحية التنبؤية للقدرة باالستعدا

التجمع املتناسق للصفات والخواص التي تدل عـىل اسـتطاعة القيـاس بعمـل معـني أو منـط "

محدد من أمناط السلوك والقدرة تصنيف جمعي لـألداء وبـذلك يـرادف هـذا التعريـف بـني 

 .االستعداد والناحية التنبؤية للقدرة 

ـــسري هـــذه العو ـــامء تف ـــد حـــاول العل ـــة وق ـــة بالبحـــث يف طبيع ـــل الطائفي  ام

 االختبــارات التــي تتــشبع بهــا والكــشف عــن أوجــه التــشابه بينهــا وقــد فــرس هــذه 
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العوامل الطائفية يف مجـال النـشاط العقـيل بأنهـا قـدرات عقليـة طائفيـة فالقـدرة العقليـة 

 القابلة الطائفية بهذا املعني يف نوع التكوينات الفرضية نستنتجها من أساليب النشاط العقيل

للقياس وتستدل عليها من االرتباط القوى املوجب بني بعض االختبارات العقليـة دون غريهـا 

ًمن االختبارات وعىل ذلك ميكن تعريفها اجرائيا بأنها مجموعة من أسـاليب النـشاط العقـيل 

َالتي ترتبط ببعضها ارتباطا قويا وترتبط بغريها ارتباطا ضعيفا وميكن مالحظتها وقيا ً ً  .سهاً

  ما هي املهارات العلمية؟

القـدرة عـىل املالحظـة  يف أشارت الدراسات والبحوث إىل أن املهارات العلمية تتمثل

واملقارنة والتمييز واالتصال واالستفهام والتساؤل والقياس واالستنتاج وميكـن تـدريب الطفـل 

 :عليها عىل النحو التايل

 :مهارة املالحظة-1

عمل الكيـك أو طهـى الطعـام  يف ات ومشاركة الطفل لألمإن التعرض املستمر للمثري

أو اللعب باملاء أثناء االستحامم ، كل هذه الخـربات تـدرب الطفـل عـىل املالحظـة باسـتخدام 

الحواس ،ويعد تناول األشـياء وفحـصها وسـيلة للتعـرف عليهـا فالطفـل ميـسكها ويتحسـسها 

 – صـوتها – تركيبهـا – حركتهـا -ملمسها(ضوء يف ليجرى مقارنات بينها وبني غريها من األشياء

يز األشكال املفتوحة من األشكال املغلقة ولتجربة هذه األشكال يمتوكذلك   .) مذاقها -رائحتها

الـخ ..  شوكة – ملعقة –يجب أن يتم البدء مع األشكال العادية املألوفة أوالً مثل قلم رصاص 

 .وائر دوبعد ذلك املثلثات واملربعات وال

 .األشكال املنحنية أوالً عن األشكال ذات النهايات املستقيمة يز يمت  -

ــــة يالتم  - ــــكال الرباعي ــــل األش ــــة مث ــــكال املغلق ــــن األش ــــري م ــــني كث ــــز ب  ي
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 . رسم منحرف – متوازي مستطيالت – معني – مربع –مستطيل 

ورق خفيـف قـص (يز بني األشكال الهندسـية عـن طريـق ثنـى الـورق وتطبيقـه يالتم -

 .ك أبسط نوع من أنواع البناء الهنديس ويعترب ذل) ولصق

يعطي للطفل شكالً من مجموعة األشكال التي تعرض عليه حتى ميكن له تنوله باليـد  -

 .ويدل عىل ما هو هذا الشكل 

يطلب من الطفل رسم باليد أو باألصابع يف الهواء أو عىل األرض وذلـك لتنميـة قدرتـه  -

 .عىل تحديد الشكل املعطى له 

 . الهندسية عن طريق خواصها من الزوايا واألضالع اسامء األشكال -

 :مهارة املقارنة  -2

ًيجب عىل الطفل أن يضاهي األشياء منطقيا ليك يوضح أنه يعرف كيف ميكن للمواد 

ذلك يكون مقارنة واحد لواحد فمـثالً يعطـي للطفـل يفرس معه وأول مفهوم طيعة أن تكون 

ل مجموعة كل املجموعات تحتوى عىل خاتم واحد مجموعتان من األشياء مع ثالثة مواد يف ك

ًمستدير فيجـب عـىل الطفـل أن يـضاهي خامتـان موضـحا أنـه ميكـن أن يفـرق بـني املامثـل 

وحينام ينجح الطفل يف ذلك فإن املعلمة سوف تشجعه عىل التحـدث مجموعة واملختلف يف 

 ذا الشكل مختلف عام يفضله باستخدام اللغة السليمة مثالً هذا الخاتم مامثل لهذا وه

ًويبـدو ظهـور العــدد طبيعيـا عنـدما يقــيم الطفـل تنـاظرا بــني مجمـوعتني تحتــوى  ً

 إحـداهامإحداهام عىل عدد معروف من العنارص فإذا رأي الطفل ثالثة مجموعـات مختلفـة 

تحتوى عىل ثالثة زراير وأخرى عىل ثالثة قطع ممحاه وأخرى عـىل ثالثـة قطـع مـن املالبـس 

وبهـذا نجـد أنـه يكفـي ) 3( ما هي املجموعات التي تحتوى عىل العدد فسوف يحدد الطفل

 للطفــل معرفــة عــدد عنــارص إحــدى املجموعــات ليكــون مجموعــات جديــدة بــنفس عــدد 
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العنارص أو تقرير ما إذا كانت تحتوى عىل عنارص أكرث أو أقل من األخرى ويطلب من الطفل 

 أي الـيشء لـزوم الـيشءاسـم املـشاركة أي ًمبكرا أن يقوم مبضاهاة املـواد يف مفهـوم يعـرف ب

الفنجان مع الصحن واملرضب مع الكرة ومن هذا يجب تشجيعه عـىل مـضاهاة مـواد أخـرى 

عىل أساس تقابل بني كل عنرص من مجموعة وعنرص من مجموعة أخـرى عـىل أسـاس واحـد 

 .لواحد 

ة وميكن أن يتعلم الطفل مفهوم التساوي وعدم التـساوي وذلـك عـن طريـق مقارنـ

األشياء معتمدين عىل النظر فيقول أحدهم أن هذا الـرشيط أطـول مـن الحبـل فنعمـل اآلن 

عىل جعلهم يقارنون األشياء بوضع طرف األول عىل طرف الثاين واملطابقة بينهام فـإذا ذهـب 

أحداهام أبعد من األخر فهو أطول واألخـر أقـرص وإذا أراد األطفـال تـزين الحجـرة بواسـطة 

ليهم أن يقـصوا هـذه األوراق بـرشط أن يكـون لبعـضها الطـول نفـسه أو أن الورق امللون فع

تكون األطوال مختلفة وأن يعي الطفل ذلك وكذلك فـإن الطفـل يتعـرف عـىل التـساوي مـن 

ًخالل اللعب بامليزان وعمليات البيع والرشاء وهو نادرا ما يستخدم كلمة مـساوي فهـو غالبـا  ً

 . نفسه أو القدر نفسه اليشءيقول 

من أساليب تدريب الطفل عىل مقارنة الكثـري لواحـد مـثالً إذا كـان مجموعـة و

األطفال حوايل ستة أطفال ميكن أن نسأل الطفل كم طفالً يسكن يف شـارع واحـد أو كـم 

طفالً يف املجموعة يرتدى قميص أبيض وعكس ذلـك هـو مقارنـة واحـد بكثـري ويف هـذه 

ويف نفـس الوقـت . لكهـا الطفـل ؟ وهكـذا الحالة تسأل الطفل كم عدد البليات التي ميت

ــد  ــول أن أح ــن أن تق ــة وميك ــات باملالحظ ــني املجموع ــات ب ــل عالق ــه عم ــب من  يطل

املجموعات بها ثالث زراير أكـرث مـن األخـرى أو أن مجموعـة أخـرى تحتـوى عـىل أربـع 

 تفاحات أقـل مـن املجموعـة األخـرى التـي بجوارهـا وبـذلك ميكـن أن يكتـسب الطفـل 
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اع مختلفة مـن املقارنـات مثـل واحـد لواحـد أو مجموعتـان تحتـوى عـىل شـيئني الخربة بأنو

متكافئتني أو مجموعة تحتوى عىل ثالثة أشياء أو مجموعة تحتوى عىل أربعة أشياء ومقارنـة 

 . الكثري لواحد ومقارنة واحد لكثري وإدراك العالقات

عـامل املحـيط بهـم ويبدأ األطفال يف مقارنة األشياء مـن خـالل تطـوير أفكـاره عـن ال

ًواكتشافهم له وغالبا ما تكون املقارنة التلقائية القامئة عىل إدراك املفاهيم أكرث وأقل وأصـغر 

وبالتايل نجد الحاجة املاسة إيل مزيد من األنشطة التي مـن خاللهـا يطـور الطفـل لغتـه عـن 

 القامئـة عـىل االرتفـاع املقارنة وقدرته عىل إقامتها فمثالً نستخدم املكعبات يف إقامة املقارنـة

والشكل والحجم والعدد للتعرف عىل منو قدرات األطفال يف صنع املقارنات نضع عدد األشياء 

 . املتداولة أمامهم لسؤالهم عن االختالفات واملتشابهات املوجودة بينها

ًويقوم الطفل يف عملية املقارنة استنتاج العالقة بني اثنـني مـن األشـياء مـستخدما يف 

ًخاصية معينة كأساس للمقارنة فمثالً عندما يقول الطفل أن قلام ما أطول من األخر فإن ذلك 

هذا الطفل قد استنتج عالقة أطول من وكام يف التصنيف فإن من الرضوري أن ميتلـك الطفـل 

الـخ ولـذا نجـد أن ..  أصـغر – أكرب – أقرص –ًيف املقارنة فهام للخواص املستخدمة مثل أطول 

  .نة تخدمنا كأساس للتصنيف والرتتيب والقياس عليه املقار

 : مهارة التصنيف-3

ويف هذه املرحلة ال نتكلم يف بـادئ األمـر عـن املجموعـات مبعناهـا الريـايض ولكـن 

نستخدم بعض األنشطة بحيث نضع الطفل عىل الطريق السليم ما هي األشـياء التـي تنتمـي 

خـصائص نفـسها ؟ وبعـد أن يتعـرف الطفـل عـىل إيل النوع نفسه وما هي األشياء التي تتمتع بال

  خصائص األشياء يحاول تجميعها يف مجموعات حسب خصائص مشرتكة وميكن أن يكون عنـارص
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ًاملجموعة الواحدة ولكن ال تنتمي إيل خصائص مشرتكة فقد تضع يف مجموعة واحـدة كرسـيا 

فل ملجموعات من عنارص إما يف حالة تشكيل الط. وطاوله وتفاحة ولعبة ونسميها املجموعة 

ذات خصائص مشرتكة فإنه يجب أن يعرف العنرص الـذي ينتمـي إيل هـذه املجموعـة لكونـه 

 .يتمتع بالخاصية املعينة أو العنرص الذي ال ينتمي إيل هذه املجموعة 

إن بعض خربات التصنيف األويل التي يتعرض لها الطفل يف مدرسته هـي مـا تعـرف 

ًيف البسيط أو التصنيف تبعا للنوع ويقصد بها ضم األشياء معـا بالتصنيف الجمعي أو التصن ً

 .يف مجموعات مبوجب خاصية عينة واحدة مشرتكة بينهام مثل الشكل أو اللون أو الحجم 

ومن األهمية مبكان أن ميارس الطفل العمليات األساسية لتكوين املفاهيم التـصنيف 

مليات العقليـة املجـردة التـي تتنـاول الجمـع والتناظر والتسلسل والرتتيب قبل أن يتناول الع

والطرح والرضب والقسمة فإذا استطاعت املعلمة توفري العدد من الخـربات املحـسوسة لكـل 

مرحلة منو من هذه املرحلة املختلفة استطاع املعلمة أن تهيئ الطفل ملامرسة مستويات أعيل 

 .من الخربات التي بدأها 

 والكائنـات ووضـعها يف مجموعـات تتطلـب وال شك أن تصنيف الطفل لألشـياء -

ً القدرة عىل الحكم عىل صفات األشياء التي سوف يتخـذها معيـارا اكتسابمنه 

وقاعدة سليمة لهذا التصنيف لهذا ينبغي عىل املعلمة اتاحـه الفرصـة لألطفـال 

لفــرز بعــض الــبيل أو الخــرز أو الفاكهــة أو اللعــب أوالً باملحاولــة والخطــأ لــيك 

 عــدة ســليمة للتــصنيف وقــد تكــون القاعــدة األساســية لالختيــار يــستنبطوا قا

 أو الـيشءشكل األشياء أو لونها أو الحجم أو الرائحة أو الطعـم أو اسـتخدامات 

 فـرز مجموعـة مـن الخـرز األحمـر . وظيفته يف الحياة أو أخطاره عىل اإلنـسان 
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 باملجموعة األصلية واألصفر ليكون مجموعة الخرز األحمر ثم يقارن املجموعة الفرعية

 ).مجموعة الخرز األحمر واألصفر(

فرز مجموعة من الفاكهة بعضها برتقال والبعض اآلخر موز ثم يقـارن الطفـل املجموعـة  -

 ).مجموعة الفاكهة موز وبرتقال(الفرعية مجموعة الربتقال باملجموعة األصلية 

 .ور يفرز الطفل مجموعة من اللعب بعضها ميثل صفافري وبعضها ميثل ك

 

يقوم الطفل بفك أجزاء لغز ميثل شكل حيوان مألوف عليه ثم يدمج األجزاء يف بعضها  -

 .لتكون شكالً 

يفك الطفل ويدمج أشكال هندسية يف بعضها البعض لتكوين كل متكامل مثل تكـوين  -

 .مستطيل من مثلثني 

ـــسورة  - ـــب املك ـــبعض اللع ـــصورة ل ـــة م ـــة بطاق ـــوزع املعلم ـــسورة (ت ـــه مك  دومي

ـــــذراع  ـــــسور  –ال ـــــب رشاع مك ـــــة –مرك ـــــصه عجل ـــــاع تنق ـــــة– قط   فراش
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 .وعىل الطفل أن يبحث عن األجزاء الناقصة يف الرسم ويكملها ) ناقصة جناح 

توزع املعلمة عىل كل طفل دائرة من ورق الرسم وتطلب منه تقسيمها إيل نصفني ثـم  -

 األطفـال يقوم الطفل بثنى الرسم إيل نصفني ثم قصة باملقص ثم تتناقش املعلمـة مـع

عن معني النصف وتقوم بعد ذلك بتقسيم برتقالة إيل نصفني متساويني وتطلـب مـن 

الطفل أن يقسم الربتقالة إيل نصفني غري متـساويني ثـم يقـارن األطفـال بـني النـصفني 

تقـوم املعلمـة بتقـسيم . املتساويني للربتقالة والنصفني غري املتساويني للربتقالة الثانية 

 مثلـث وتحـتفظ بنـصف – مربـع – دائـرة – رغيف عيش وبرتقالة بعض األشياء مثل

وتخلط الباقي بطريقة عشوائية وتعطي املعلمة لكل طفل النصف الذي احتفظت به 

 .ً فتصبح واحدا صحيحا اءليك يبحث الطفل عن النصف اآلخر ليكمل األجز

 لهم حريـة يجب أن يعطي األطفال يف الفرتة األويل من حياتهم الوسائل الحسية ويرتك -

اللعب بها ويصنفوها حسبام يريدون ثم تتدخل املعلمة بعد فرتة اللعب الحر وتختار 

ًأحد التصنيفات التي قام بها أحد األطفال ولنفرض أن هذا التصنيف كـان مـستندا إيل 

اللون فتقوم مبناقشته مع األطفال اآلخرين ومن املفيد أن مييزوا األشياء التي لها نفس 

 .جودة يف الغرفة اللون واملو

  ســـنوات عـــىل وجـــه الخـــصوص قـــادرين 6 – 5ًونظـــرا ألن أطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة مـــن 

عىل تصنيف األشياء أو الصور إيل أقـسام بحيـث تكـون ذات معنـي لهـم لـذا يجـب أن تـشجعهم 

اتبـاع هـذه الطـرق لتـدريس  املعلمة عىل أن يحددوا ألنفسهم التصنيفات كلام أمكن ذلك وميكن 

ـــون أي تـــضع الخـــرزات الزرقـــاء مفهـــوم ا  يف هـــذا الكـــوم والخـــرزات الزرقـــاء  لتـــصنيف الل
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أو ميكـن تـصنيفها بواسـطة الـشكل أي تـضع الخـرزات الكبـرية املـسطحة هنـا . هنا وهكذا 

واملدورة هناك والطويلة هنا والرفيعة يف الوسط وبهذا يقاد الطفل إيل مفهوم التصنيف أكـرث 

 .صعوبة

فل الكثـري مـن املجموعـات التـي يعـرب عنهـا بطريقـة صـحيحة ويوجد يف حياة الط

كمجموعة العائلة أي مجموعة األب واألم واألطفال ومجموعة األطفال يف الفـصل ومجموعـة 

الناس يف الحضانة من أطفال وراشدين ومجموعة األدوات املدرسية وأدوات الطعـام والثبـات 

 .واأللعاب 

 الطفـل يجـب أن يـدرك أن املجموعـة أو وليك ميكن إكساب مفهوم التصنيف لـدى

الفئة تتضمن نوعان من الخواص والعالقات أولهام خـواص شـائعة مـن فئـات وفئـات أخـرى 

فمثالً أن الـبط الطيـور باإلضـافة لـذلك فهـو يـستطيع أن يطـري ولـه ريـش وثـانيهام خـواص 

هـا تحمـل متخصصة أو متميزة لفئات مختلفة مثل اللون والشكل وأن دور هذه العالقـات إن

 جميع وأن هذه الصعوبات التـي تقابـل األطفـال – واحد –شئ   ال– بعض –مصطلحات كل 

ـــا  ـــن تالفيه ـــاهيم ميك ـــع هـــذه املف م

 .بالتدريس املؤثر الجيد 

ويؤكــد علــامء الــنفس 

عىل أهمية استخدام أدوات لهـا 

خـــصائص معروفـــة وليـــست 

ًمتامثلــة متامــا وأســهل شــكل 

ــاج  ــذي يحت ــو ال ــصنيف ه بالت

ــدد الســتجاب ــدرج لع ــك يت ــد ذل ــون وبع ــل الل ــسيطة وواضــحة مث  ات حــسية ب

ــا  ــضا طبق ــصنف أي ــصفات عــىل أســاس خاصــية مجــردة املجموعــات وت ًمــن ال ً 
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ملجموعات غري متساوية ونجد أنه عندما يبدأ يف فصل األقالم الرصاص الحمراء والطويلة عـن 

ع املكعبـات امللونـة يف الحمراء القصرية يقوم بالعمل بفروع املجموعات وعندما يبـدأ يف وضـ

 .إطار معني يبدأ يف مقارنة عدد ذات اللون األخرض مع عدد ذات اللون الربتقايل 

ًون يف التـصنيف وفقـا لبالغني مـن العمـر أربـع سـنوات يبـدءوقد نجد أن األطفال ا

ًلخاصية اختيارية مثل اللـون أوالً ثـم الـشكل ثانيـا ألن مفـردات التـصنيف مل تكـن معلومـة 

ًيقينا ولـيس لـديهم خطـة معينـة للتـصنيف وإذا اختـار الطفـل الخطـة مثـل البـدء عندهم 

بالدوائر الصغرى قبل هذا التصنيف سوف ينتج عن استخدام بعض األشياء دون األخـرى إمـا 

ًسن الخامسة والسادسة فإن األطفال يستطيعون القيام بالتـصنيف تبعـا للـشكل أو اللـون أو 

 . للحجم أكرث حاالت التصنيف صعوبة لهم ًكليهام ويعترب التصنيف طبقا

وبالتايل فإن الطفل يقوم بالبحث وراء األشياء وتصنيفها مبوجـب معـايري خاصـة بـه 

فالبعض من األشياء اثقل من األخر والبعض أطول من األخر والبعض له نفس اللون كل هـذه 

ن طريق مثل هـذه العالقات هي أساس لتفسري الطفل يف قيامه بعمليات التصنيف كام أنه ع

 .التصنيفات يتعرف عىل العامل املحيط به 

ويجب أن يكون لألطفال خربات يف تحديد خـواص املجموعـات والعالقـات فعنـدما 

 .يريد توضيح بعض األمثلة له فالبد أن تكون من خالل الطفل نفسه 

ون ًويف سن الخامسة نجد أن الطفل يستطيع تصنيف األشياء أوالً طبقا للشكل أو الل

ًأو االثنني معا ويعتمد يف تصنيفه طبقا للحجم عىل املحاولة والخطأ  ً. 
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 الوحيد املختلف عـن بقيـة األشـياء ميهـد لـه الطريـق لليشءكذلك فإن فهم الطفل 

 .لفهم وإدراك مفهوم املجموعة املتممة ملجموعة أخرى 

حـيط بـه وتتيح خربات الطفل األويل عن التصنيف من خـالل تعرفـه عـىل العـامل امل

 زجاجـات –األم (حيث يتعلم الطفل التعرف عىل األشياء التـي يراهـا وعـىل مـسمياتها مثـل 

ثم تتضح تلك الخربات وتتعقد حتـى تـصل ملـستوى األشـياء البعيـد )  الخ– الكوب –الطعام 

ًحيث يتعرف الطفل عىل العربة والحصان والكلب ألخ معتمـدا عـىل صـافتها الطبيعيـة مثـل 

 .ل أو الحجم اللون أو الشك

بعض خربات التصنيف األويل التي يتعـرض لهـا الطفـل يف مدرسـته هـي مـا يعـرف 

ًأو التصنيف طبقا للنوع ويقصد بها ضم األشـياء ) التصنيف البسيط(أو ) بالتصنيف الجمعي(

 .ًمعا يف مجموعات مبوجب خاصية واحدة مشرتكة بينهام مثل الشكل أو الحجم

 : مهارات الرتتيب والتسلسل -4

الرتتيب عند األطفال يعني تنظيم األشياء أو مجموعات األشياء لنحصل عىل منظومة 

يطلب من الطفل أن يرتب خمسة أقالم مختلفة . معينة يف االتجاه وذلك من خالل قانون ما 

األطوال من األقرص إيل األطول فإن الطفل يستطيع ترتيب األفالم إذا استطاع فهم معنـي كـالً 

ألطول والبناء السيكولوجي لتفكـري األطفـال رضوري لهـم البنـاء الريـايض الهـام من األقرص وا

يعتـرب . املعروف بالرتتيب والذي يسميه بياجيه بالتسلـسل أي وضـع األشـياء يف متسلـسالت 

 سـنوات بعـض األطفـال عـن 4 – 3الرتتيب من املهارات قبل العدديـة وميتلـك األطفـال مـن 

ًات ذات األلوان واألحجـام املختلفـة وتعتمـد اعـتامدا رئيـسيا الرتتيب من خالل ألعاب املكعب ً

 .عىل الرتتيب 
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 -:وليك تنمي املعلمة مفهوم التسلسل والرتتيب عليها أن 

تــوزع مجموعــة مــن العــيص أو األكــواب أو الزجاجــات ذات أطــوال متدرجــة ليقــوم  -

 .والها ًاألطفال باملقارنة بينها وإقامة تسلسل متدرج بينها تبعا لتدرج أط

إن توزع مجموعة من املكعبات ذات أحجام متدرجـة ليقـوم األطفـال باملقارنـة بينهـا  -

 .ًوإقامة تسلسل تبعا لتدرج احجامها 

إن توزع مجموعة من البطاقات امللونة باللون األحمر املتـدرج ليقـارن بينهـا األطفـال  -

 .إلقامة تسلسل متدرج للونها 

ي إيل تجريـدها مـن جميـع خـواص عنارصهـا الكائن مجموعة من األشياء فهو ينتهـ

الفردية فيام عدا وجودها والتاميز الوحيد الباقي بني عنارصهـا هـو متـايز قـائم عـىل ترتيـب 

 –ألول ا: وضعها يف املكان والزمان مبعني ترتيب عنارص املجموعـة بالنـسبة لبعـضها الـبعض 

ًا وهـذه تتـدرج تحـت فئـة أخـرى ً، وميكن أن تضم الفئة عنرصا واحد الرابع– الثالث –الثاين 

 .تضم واحد وواحد وهكذا 

ويجب عىل املعلمة أن متنح الطفـل الفرصـة لتنمـي لديـه عالقـة الرتتيـب عـن 

طريق اللعب بأن يقف أحد األطفال يف صف وتسأل املرشفة من يقف بعد أحمد ؟ ومن 

 – أطبـاق –مالعـق (هو األول يف الصف ؟ كذلك ميكنها وضـع أدوات األكـل مرتبـة مـثالً 

ًوتسأل الطفل هذا الرتتيب صحيحا ثم تطلب منهم تسميتها يف )  مناديل ورقية–سكاكني 

 ترتيب عكس هل تختلف درجة سامع األطفال عن الكبار؟

 التعاقـــب (والرتتيـــب يف صـــورته البـــسيطة عبـــارة عـــن تسلـــسل األحـــداث 

  عـىل اسـتنتاج ومجموعـات األشـياء والرتتيـب يـستخدم فكـرة العـدد التـي تـشتمل) الزمني

ــر  ــد أخ ــئ بع ــيم ش ــة تنظ ــالل عملي ــن خ ــك م ــه وذل ــابق ل ــر مط ــرص أخ ــن عن ــرص م  عن
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ًيف الفراغ أو حدثا ما بعد األخـر يف الـزمن وبالتـايل تجنـب مـشكالت تـشابه الـصفات وذلـك 

بإدخال النظام الرتتيب مثل األول والثاين والثالث ووضع األشياء يف نظـام تـابعي متـدرج مـن 

 Linearكرب والعكس وهو مـا يعـرف باسـم الرتتيـب الخطـى أو التتـابع الخطـي األصغر إيل األ

Seriation  حيث يستخدم مثالً صورا لـدميات العـرائس ذات أطـول مختلفـة أو عيـدان القـش ً

 التـايل يف اليشء األقرص ويطلب منه أن يضع اليشءالخ وهنا نعطي للطفل .. املختلفة الطول 

 .ظم بنفسه تلك األشياء بدون سلسلة وبدون مساعدة الطول وهكذا ثم ندع الطفل ين

ونجد الطفل من خالل اللعب يرتب لعبة وكـذلك كـل أنـواع املـواد والوسـائل التـي 

ًتقدم له بطرق مختلفة فيبني برجاء أو بيتا يجعله أكرث علوا من الـربج أو البيـت الـذي بنـاه  ً

لصحون يف املطـبخ واملالعـق والـشوك ويضع ا) األكرب واألصغر(ًرفيقه ومن هنا ينبثق مفهوما 

ًوفرن الغاز أيضا ويضع يف غرفة النوم الرسير والثياب ويضع أدوات املائدة وهو بذلك ميـارس 

الرتتيب واالنتامء يف الوقت نفسه ثم يتوجه األطفال يف هذه املرحلـة ترتيـب ثالثـة أو أربعـة 

عنارص أو أكرث ويستطيع الطفـل 

ــ ني يف العــام الثالــث أن يقــارن ب

ــــرية  ــــة الكب ــــام املختلف االحج

واملتوسطة والصغرية ويتدرج بـه 

النمو حتى يجيد إدراك األحجـام 

الكبــرية ثــم ميــيض بــه إيل إدراك 

ًا األحجام الـصغرية وينتهـي أخـري

 .إيل إدراك األحجام املتوسطة 
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ويف سن الثالثة قد مييز الطفل الحجم الصغري من الحجم الكبري للمكعبات فمـثالً إذا 

ً الحجامن معا يف وقت واحد وكان املكعب الكبري ضعف الصغري يف الحجم ويبـدأ غالبـا أحرض ً

ملاديـة بـرص النظـر باألصغر وهذا يدل عىل إدراك األطفال يف هذه السن للعالقة بني األشـياء ا

 .عن هذه األشياء

 -: مهارة القدرة املكانية -5

ملكـان وتقيـسها اختبـارات وتعتمد عىل القـدرة عـىل التـصور البـرصي لألشـكال يف ا

 .األشكال الهندسية وتتبع الخطوط 

وهــذه القــدرة يــصعب الكــالم عنهــا ويــصعب رشحهــا وتفــسريها إذ ال عالقــة لهــا 

بالكلامت واأللفاظ إنها القدرة التي نستخدمها حينام نتمكن من اختيار قطعة واحدة معينـة 

 املنضدة ثم تدرك حتـى مـن من قطع لعبة مقطوعة من بني عرشات القطع التي امامك عىل

إنهـا املقـدرة التـي متكنـك مـن أن تتـصور . ًقبل أن نجربها أين نستطيع أن نستخدمها متامـا 

ًجسام معينا حينام يلف ويدور تتصور شكله وصورته حينئذ  أنها املقدرة التي متكنك من أن . ً

راء العالقـات بـني ترى صورة األشياء واألجـسام يف بعـدين أو ثالثـة أبعـاد كـام متكنـك أن أجـ

األجسام املتناثرة يف الفضاء وهناك عدد قليل من املواقـف العمليـة تبـدو فيـه أهميـة هـذه 

القدرة العقلية عىل إدراك األبعاد واملسافات للطفل الصغري عىل الـرغم مـن أن الطفـل يعـرب 

ث يف عنها بنجاح كبري حيث يركب دراجته ذات العالجات الثالث ويـسري بهـا بـني قطـع األثـا

 .حجرات بيته 

 وتتعلــــق هــــذه القــــدرة بالنــــشاط العقــــيل الــــذي يعتمــــد عــــىل التــــصور 

ـــوين  ـــرد تك ـــارس الف ـــنام مي ـــا حي ـــر أثاره ـــان ويظه ـــكال يف املك ـــة األش ـــرصي لحرك  الب
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ًشكل من عدد من القطع الصغرية أو يتصور رسام معينا يتغري وصفة وغري ذلك من العمليات  ً

 .لالتي تتعلق بالتعامل مع األشكا

 مـن أول البحـوث التـي ألقـت 1935ويعترب بحث الدكتور عبد العزيز القويص عـام 

ًضوء عىل القدرة املكانية حيث كـان أول دراسـة عامليـة واضـحة لهـذه القـدرة متكنـت مـن 

ً اختبارا متنوعا مثـل العالقـات 128فضلها عن الذكاء وقد طبق يف بحثه بطارية شاملة ضمت  ً

كال وإدراك املتامثالت املكانية وغريهـا وقـد متكـن مـن فـصل القـدرة بني االشياء وذاكرة األش

املكانية عن الذكاء وعرفها بأنها القدرة عىل التصور البرصي لحركة األشكال واملجـسامت وقـد 

تتابعت الدراسات التي تناولتها هذه القدرة مثل دراسة كـالرك ودراسـة سـميث كـام توصـل 

 .فرسه بأنه القدرة عىل التصور املكاين ثرستون إيل وجود العامل املكاين و

ًتــرتبط املفــاهيم العلميــة بالقــدرات الرياضــية ارتباطــا وثيقــا فعالقــات الرتتيــب و ً

ميكن االستغناء عنها عند اجراء التجـارب العمليـة الكتـشاف األشـياء والعالقـات  والتسلسل ال

 باط النتائجنواست

يف يهدف إيل التغلب عىل مشكلة والقدرة الرياضية وحدة تكمن وراء أي نشاط معر

يف صفة عددية أو رياضية أو رمزية وهذه القدرة ميكن أن تعالج من ناحيتني ناحيـة الـشكل 

العامل الحسايب وهـو : فمن ناحية املوضوع ميكن أن منيز بني ثالثة عوامل . وناحية املوضوع 

ال بالعامــل األول الخــاص بالعمليــات أو التفكــري الحــسايب وعامــل الجــرب وهــو شــديد االتــص

والعامل الثلث هو عامل الهندسة وهذا العامل يتعلـق بـاإلدراك املكـاين والعالقـات املكانيـة 

 :وتقاس من خالل العوامل التالية .املختلفة

عامل ذاكرة األعداد من حيث أن أي نشاط ريايض البـد أن يتوقـف عـىل تـذكر بعـض  -

 .األعداد أو القواعد العددية 
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العمليات الرياضية ويقصد بـه الـسهولة والـرسعة يف إجـراء العمليـات عامل اآللية يف  -

 .املختلفة 

العامل املكاين أو عامل إدراك املكانية ويقصد به القدرة عىل إدراك العالقات املختلفـة  -

 .بني األشكال مثالً وهو يعتمد يف أساسه عىل التصور البرصي 

غريها من القدرات األخـرى املركبـة أكدت األبحاث املبكرة متيز القدرة الرياضية عن 

ثم أخذت بعد ذلك يف دراسة مكوناتها وتحليل القدرات التـي تـدخل يف تركيبهـا وقـد أجـرى 

ً تحلـيالً عامليـا للقـدرة الرياضـية حيـث تنقـسم إيل 1951الدكتور محمد خليفة بركات عـام 

وميكـن . رة الهندسـية قدرتني فرعيتني األويل هي القدرة الحسابية الجربية والثانية هـي القـد

حرص املكونـات العقليـة األساسـية للقـدرة الرياضـية كـام أسـفرت عنهـا معظـم البحـوث يف 

 -:القدرات اآلتية

 .القدرة العددية  -1

 .القدرة عىل الفهم اللفظي  -2

 .القدرة املكانية  -3

 .القدرة االستداللية  -4

 :قياس القدرة العددية : أوالً 

داد والرموز مثل عمليات الجمع والطرح والـرضب وتتمثل يف سهولة التعامل مع األع

 .والقسمة واالستدالل الحسايب 

وهـذه القـدرة يـسهل رشحهـا وفهمهـا إنهــا القـدرة عـىل الجمـع والطـرح والــرضب 

والقسمة يف رسعـة ودقـة وهـي مـستقلة عـن القـدرة عـىل التعليـل ألنهـا ال تتـضمن سـوى 

ن تكــون لهــا عالقــة بحــل املــسائل العمليــات الحــسابية األساســية البــسيطة فحــسب دون أ

 .واملشكالت 
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وتظهـر يف ) N(وقد كانت أحد العوامل التـي اكتـشفها ثرسـتون ورمـز لهـا بـالحرف 

 األرقام مثل إجراء العمليات الحسابية والرسعة يف حـل باستخدامالنشاط العقيل الذي يتعلق 

 هذه القدرة يف بحـوث املسائل املختلفة مثل الجمع والطرح والرضب وغريها وقد تأكد وجود

متعددة مثل بحوث كييل وستني ورايت وقد اعتقد ثرستون أن القدرة العددية قدرة أوليـة ال 

 1958ميكن تحليلها إيل قدرات أبسط منها إال أن الـدكتور فـؤاد البهـي الـسيد يف بحـث عـام 

يـات توصل إيل أن القدرة العدديـة التـي تقـوم يف جوهرهـا عـىل سـهولة ودقـة إجـراء العمل

 -:العددية ليست قدرة بسيطة وإمنا ترتكب من ثالث قدرات أخرى أبسط منها هي 

 .القدرة عىل إدراك العالقات العددية  - أ

 .القدرة عىل إدراك املتعلقات العددية  - ب

 . القدرة عىل اإلضافة العددية -ج

ري والعالقات الكمية الرياضية هل لغة الكم واألرقام هي الرموز التي تصاغ فيها الكثـ

من العالقات يف الحياة اليومية ولذلك تعترب الرياضة وسيلة أخرى من وسائل االتصال بجانب 

اللغة ويجب أن يهدف تعلـيم الرياضـة إيل املرحلـة إيل فهـم الطفـل للنظـام الكـيل والجهـاز 

العددي وطريقة سريه فحضارة القرن العرشين تعتمد عىل الرياضة يف جزء كبري منها وكـذلك 

ًتباطا وثيقا باملفاهيم العلميةترتبط ار ً. 

يستطيع الطفل مييز بني األثقـل واألطـول واألكـرب ومـا إيل ذلـك مـن عالقـات عامـة 

حسابية نسبية وهذه الفرتة يجب أن تتجه نحو العدد الصحيح من الواحد إيل املائة والطفـل 

ن نـساعده عـىل منـو مييال إيل مامرسة العمليات الحسابية البسيطة أوالً كالجمع والطرح ويجب أ

  فهمه الريايض عن طريق مبارشة عملية القياس كقياس األبعاد املكانية كالطول والعرض واألبعـاد

 



120 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

 .ًالزمنية بالسنة واليوم والساعة والدقيقة ويجب أن يفهم الطفل جيدا معني التساوي 

 :القدرة االستداللية 

ن أو أكرث وتظهـر يف النـشاط وتتمثل هذه القدرة يف استخالص عالقة معينة بني أمري

العقيل الذي يتطلب اكتشاف قاعدة تربط بني مجموعة من العنارص أو تطبيـق قاعـدة عـىل 

 :حاالت جزئية وقد ظهر للقدرة االستداللية يف بحث ثرستون عىل مكونني هام

  Inductive Ability: القدرة االستقرائية 

 القاعـدة العامـة مـن باسـتنتاجتبدو هذه القدرة يف كل نشاط عقيل معـريف يتميـز 

ًجزئياتها ولذا سميت باالستقرائية ألنها تقوم عىل دراسة الجزئيات والحـاالت الخاصـة متهيـدا 

  .ًملعرفة القاعدة العامة التي تربطها جميعا وتهيمن عليها 

 :مهارات القياس -8

يـة يبدأ مفهوم القياس عند األطفـال أثنـاء مقـارنتهم للكميـات يف حيـاتهم اليوم

فنالحظ الطفل يف أثناء لعبه يحاول قياس األطوال وتقدير املسافات واملساحات والحجوم 

ويجب عىل املعلمة إعطائه الفرص للتعامل مع بعض وسائل القياس األولية فمثالً تطلب 

املعلمة من األطفال ذكر أي طفلني عىل أم أحد أطول من الثاين ؟ يقارن الطفـالن أطـوال 

 رأة وتتطلب املعلمة مـن كـل طفـل مـن أطفـال الفـصل رسـم قدميـه اجسامهم أمام امل

ــاس طــول  ــدامهم يف قي ــة اســتخدام أق ــال طريق ــضاء تعــرض عــىل األطف ــة بي  عــىل ورق

 املنــضدة أو قيــاس طــول الدكــة التــي يجلــسون عليهــا كــام ميكــنهم اســتخدام اقــدامهم 

 ة يف قيــاس طـــول حجـــرة الفـــصل ومـــن خـــالل األنـــشطة التـــي يـــتم فيهـــا املعالجـــ

  للمعاين املختلفـة واملتنوعـة للكلـامت املـستخدمة يف القيـاس يـصبح الطفـل واالكتشاف
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ًتدريجيا قادرا عىل تفهم العالقات يف مصطلحات كمية يتفهام جيدا ويستمر الطفل يف اللعب  ً ً

مع أطوال الخيط والرشيط مع مقارنة طولني مختلفني وتطلب املعلمـة منـه أن يحكـم ايهـام 

 أقرص وتستخدم املعلمة بعد ذلك أنشطة لتنميـة املفهـوم مـستخدمة وحـدات أطول وإيهام

فمثالً تقول كـم خطـوة يأخـذها الطفـل (غري ثابتة من القياس وميكن تناولها بواسطة الطفل 

 .وكم مرة يوضع الكتاب عىل املنضدة قبل أن يقع عىل الحافة) (ليك يعرب الغرفة ؟

ًمـي مفهـوم القيـاس فمـثالً تـوفر قطعـا مـن وتقوم املعلمة ببعض األنشطة التي تن

تعـرض . ًالخشب تضعها عىل أرض الحجرة ثم ترقم هذه األخشاب وفقا لقيـاس األطفـال لهـا 

املعلمة ثالث قطع من الحبـال أو الـدوبار مختلفـة األطـوال ويـستخدم األطفـال أقـدامهم يف 

 .تحديد أطوال كل قطعة منها أو استخدام قطعة الخشب كوحدة قياس 

 –قطع املعلمة أطواالً مختلفـة مـن ورقـة الكرتـون ثـم تعطـي األطفـال شـفاطات ت

 أقساط ليقوم األطفال باستخدامها يف قياس أطوال قطع الكرتون ومقارنتها ببعضها –مسطرة 

 ملعرفة إيهام أطول من األخرى وأيهام أقرص من األخرى ؟

 :قياس الوزن 

 مختلفة فإنه مييـل لتقـدير األوزان كليـة ًليك يعرف الطفل أن للمواد املختلفة أوزانا

ًتبعا لحجمها ولذلك فـإن تقديراتـه لـألوزان تعوزهـا الدقـة وخاصـة وأننـا نعلـم أن األحكـام 

ًالدقيقة تعتمد جزئيا عىل أحكام الحجم والعدد أيضا وهو خربة يواجهها الطفل يف املنزل  ً. 

 وم لـــذلك ميكـــن للمعلمـــة أن تحـــرض ميـــزان وقطعـــة حلـــوى مـــثالً وتقــــ

 بوزنهــــا بيــــنام يــــشاهد األطفــــال ومييــــزوا أن بعــــض األشــــياء أثقــــل مــــن األخــــرى 
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 أثقـل – أخـف – ثقيل –خفيف (وبذلك يتألف الطفل مع اللغة املستخدمة يف قياس األوزان 

ومبقارنة األشياء مع بعضها يعطي للطفل مميزات عديدة ليك يدرك مثل هذه )  يزن– وزن –

 . مقارنة أشياء غري متامثلة املسائل العملية ويستمر يف

عىل املعلمة توفري كمية من عجائن الصلصال أو الدقيق أو الجبس والرمال لألطفـال 

وتشجيع األطفال عىل وزن كل نوعني من العجائن عىل كفتـي امليـزان دون اسـتخدام الـسنج 

) لـدقيقعجينـة الصلـصال تكـافئ عجينـه ا(للتأكد من تكافؤ وزن العجينتني يف كفتى امليزان 

بعد ذلك تقسم املعلمة األطفال إيل مجموعتني توزع عىل املجموعـة األويل عجينـه الصلـصال 

 تعـابني وتـوزع عـىل املجموعـة الثانيـة عجينـة – دود – فطري -سجق : ليشكل األطفال منها 

الدقيق وتقطيعها بعد البسكويت أشكاالً متنوعة وترتك العجينة الثالثة وهي عجينـة الجـبس 

 .  وبدون تشكيل عىل كفة امليزان كام هي

ــني وزن  ــال ب ــارن األطف ــم يق ث

ــة  ــىل كف ــودة ع ــبس املوج ــة الج عجين

امليزان وبني وزن عجينة الدقيق املشكلة 

بعدة البـسكويت للتأكـد مـن أن نفـس 

ــا رغــم اخــتالف  ــة تحــتفظ بوزنه الكمي

 .مظهرها 

يـزان وبـني وزن ًويقارن األطفال أيضا بني وزن عجينة الجبس املوجودة عـىل كفـة امل

ًعجينة الصلصال املشكلة دودا وفطائر وثعابني للتأكد من أن نفس الكمية تحتفظ بوزنها رغم 

  .اختالف مظهرا 
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 :قياس الحجم 

توفر املعلمة قطعتني متكافئتني يف الحجم مـن العجـني والصلـصال ويقـدر األطفـال 

ينة قطعة متساوية مع األخرى ثم تقطع املعلمة من كل عج. تكافؤ وزنهام عىل كفتي امليزان 

يف الوزن ويقارن األطفال بني وزن عجينة الدقيق املتبقية وبني وزن عجينة الصلصال املتبقيـة 

 .يقارن األطفال بني وزن القطعتني املقطعتني من الصلصال والدقيق 

 :قياس السعة 

 : املامرسة والتجريب الشخيص كأن إن مفهوم قياس السعة يعتمد عىل

طفال يف بداية األمر حرية اللعب ليكتشفوا األدوات واملـواد التـي يلعبـون بهـا يرتك لأل -1

 ). أكواب وغريها– دالء – أواين – نشارة خشب – ماء –رمل (

تجذب املعلقة انتباه الطفل إيل مقارنة محتوى أناء مبحتوى أناء أخر الكتشاف إحـدى  -2

أوسع من (استخدمها الطفل أو مقارنة أنية بأخرى )  أقل من–أكرث من (خاص السائل 

 ). أشيق من–

ببعضهام الكتشاف عالقات االختالف أوسـع إناءين تشجيع املعلمة الطفل عىل مقارنة  -3

 . وتكافؤهامإناءين أضيق من أو اكتشاف عالقات التشابه بني –من 

 .تشجع املعلمة الطفل عىل تصنيف األواين حسب سعة أو ضيق عنق اإلناء -4

 :قياس وتقدير الزمن 

ستمر املعلمة يف تنمية املفاهيم الرياضية لدى الطفل إيل أن تصل إيل مفهوم الزمن ت

ًوهو يعترب مفهوما معقدا يف مظاهره املختلفة  ً. 
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وألن الطفل يف هذه املرحلة مل يعش بعد تتابع األحداث اليومية يف مـدى زمنـي لـه 

ه والظهر يرتبط يف ذهنـه إطار مرجعي فالصباح له ال يعني أكرث من الوقت الذي يستيقظ في

ً املدرسة واألسبوع وأن كان الطفل يدرك إدراكا مبهام أنه أطول من اليوم فهو ال يـدرك بانتهاء ً

ميكـن اسـتدعائها عنـد  مداه ويتحدى دور املعلمة يف مساعدة الطفل عـىل معايـشة مواقـف

 .الرضورة

التي تضفي معنـي وبذلك ينبغي أن نؤكد يف تدريسنا للطفل عىل املبادئ والعالقات 

عىل الحقائق املنفصلة حتى يتيرس له عىل نحو أفضل استخدام هذه الحقائق فالطفـل الـذي 

يتعلم عىل أساس الفهم الكامل والقادر عىل إدراك العالقات بني األشـياء أقـدر عـىل فهـم مـا 

ه يقابله من خربات جديدة أما الطفل الذي يتعلم عنارص منفصلة معينة فليس لديه مـا ميكنـ

 .من ربط هذه العنارص ووصلها مستقبالً 

ولذلك تتدرج املعلمة مع الطفل يف تنمية املفاهيم الزمنية وتحـرص عـىل اسـتخدام 

الكلامت اللغوية الخاصة بالزمن مثـل تحديـد وقـت اللعـب وقـت لتنـاول الطعـام يف سـياق 

أسـامء  الفـصل تحتـوى عـىل حـائطالحديث مع األطفال ويكن أن تضع قوائم ولوحات عـىل 

 :األيام واألسابيع معروضة بوضوح عن طريق

 .تحديد الطفل لرتتيب أوقات األحداث التي متر به  -1

ربط مواقيت األحداث التي متر به باألحداث الخارجية للبيئة التـي يعـيش فيهـا لتكـون  -2

ًإطارا مرجعيا لألحداث ميكن استدعائه عند الرضورة  ً. 

ي لألحـداث تعتمـد عـىل نـشاطه الـذايت إن طرق تدريب الطفل عىل التتابع الزمنـ

 -:للطفل كام يىل 

 .ًقطع ورقة من النتيجة يوميا  -1
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ًمالحظة الطفل لتغيري وضع ظله وظل األشجار عىل األرض تبعا لتغيـري وضـع الـشمس  -2

 .يف السامء 

وعالقاتهـا بـاملالبس التـي )  مـشمس– ممطـر –بـارد (مالحظة الطفل لحالة الطقـس  -3

 .الطقس بالفروق التي يفرضها الكبار عىل لعبة الخارجييرتديها من جهة وعالقة 

 . ترتيب األدوات التي يستخدمها يف عمل ما حسب أولوية استخدامه لها -4

 .رسد الطفل لألنشطة التي قام منذ حضوره إيل الروضة حتى عودته إيل املنزل -5

 .رسد أحداث قصة رسدت عىل أحداث مسامعه حسب التسلسل املنطقي ألحداثها -6

 – قمـيص – جاكت – جورب –فانلة ( الطفل ملالبسة حسب أولوية ارتداؤه لها ترتيب -7

 ). معطف –حذاء 

استدعاء الطفل لألحداث التي عايشها أثناء رحلة قام بها مع زمالئه من خالل استامعه  -8

 .إيل تسجيل سمعي لألحداث أو مشاهدة صور فوتوغرافية للرحلة 

يف (دالـة عـىل الـزمن يف احـاديثهم اليوميـة استخدام املعلمة واألطفال املـصطلحات ال -9

عــىل أن يكــون )  بعــد– قبــل – بــاكر – اآلن – بعــد قليــل – بعــد الظهــر –الــصباح 

 .استخدامها يف الوقت املناسب لها

 مـا يجـرده مـن خربتـه الذاتيـة كـيشءوحتى يبدأ تعامل الطفل مـع الوقـت 

ًفيجب عىل املعلمة أن تبتكر وصفا حيويا لهذه املرحلة وت ستطيع استخدام مجموعـة ً

من صور األطفال والتي تعرب عـن سـنوات النمـو املختلفـة للطفـل وإظهـار وتوضـيح 

ـــساعدهم  ـــرب وت ـــا وك ـــد أن من ـــل اآلن بع ـــني الطف ـــا وب ـــة بينه ـــروق املتباين  الف
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وذلـك )  حركـة وهكـذا– طعـام – كالم –صوت (يف استنتاج الفارق الواسع بينهم وبني الوليد 

 . والحارض واملايض لتوضيح مفهوم اآلن

 : تكافؤ املجموعات -4

يقال عن مجموعتني متكافئتني إنها متكافئان إذا كان لها نفس العدد من العنارص    

 تكـوين برصف النظر عن طريق تنظيم تلك العنارص داخل كلتـا املجمـوعتني وميكـن للطفـل

 .نوعني من مجموعات األشياء

لخاصـية فيهـا أو يـع عنارصهـا بوجـود ا من مجموعات أشياء تتسم جم:النوع األول

 عدم وجودها فيها 

النوع الثاين من مجموعات غري محددة مبعني أن كل عنرص من عنارص املجموعة له 

ًأسام خاصا به ولكن القامئة التي تضم األشياء متثل هوية املجموعة فيتدرج املوز والتفاح مثالً  ً

 .تحت مجموعة الفاكهة 

لطفل عىل إكساب مهارة القدرة عىل تكـافؤ املجموعـات ومن الطرق التي تساعد ا

 :والتناظر األحادي هي

  تعطي املعلمة مجموعة من البالونات ألحدى األطفال ليقوم بتوزيعها عىل مجموعة من

 .األوالد لكل طفل بالونه ولكل بالونه طفل 

  يقيم الطفل تناظر عنرص لعنرص بني مجموعة من الصبيان ومجموعة من البنات. 

  يقيم األطفال تناظر عنرص لعنرص بني مجموعة األطفال ومجموعة املقاعد. 

  إقامة تناظر بني الحيوان ونوع طعامه. 

  إقامة تناظر بني الحيوانات وصغارها. 

  إقامة تناظر بني الكائن واألداء التي يستخدمها يف عمله. 

  إقامة تناظر بني املهني ونوعية املالبس التي يرتديها. 
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 اظر بني عدد محدد وبني عنارص مجموعة من األشياء إقامة تن. 

 :مهارات االستفهام والتساؤل واالتصال-9

إن التساؤالت العديدة التى يسألها األطفـال تثـري دهـشة الكبـار مـن فـرط غرابتهـا 

 :فمثالً

  الرتبة؟– القامش –هل تترسب املياه من الخشب  -

 ملاذا سيارة عىل أرسع من سيارة يوسف؟ -

 الشجر مختلفة؟هل أوراق  -

 ؟الشايكوب  يف ملاذا تسخن امللعقة -

 ملاذا يرتدى عامل النظافة مالبس لونها برتقاىل؟ 

 حلقة ويبتكرون إجابات لهذه األسئلة يف وميكن للمعلمة أن تجلس مع األطفال

  : العلمىمهارات التفكري-10

الل عنـد يرى بعض العلامء وبخاصة بياجيه أن هناك فروق أساسية يف عملية االسـتد

صغار األطفال والراشدين فالطفل قبـل سـن الـسابعة أو الثامنـة ال يـستطيع التفكـري بداللـة 

قضايا عامة أو من وجهة نظر شخص أخر وال يستطيع االستمرار يف مناقشة حقيقة مـع الغـري 

أو اختبار صحة النتائج التي يتوصل إليها بنفسه ولكـن الكثـريين مـن البـاحثني مل يـستطيعوا 

 .د مراحل واضحة لتطور تفكري األطفال تحدي

 خيـايل غـري هومن املالحظ أن تفكري الطفـل يف سـن مـا قبـل املدرسـة يكـون تفكـري

منطقي لذا يالحظ كرثة اللعب اإليهامي وأحالم اليقظة فالطفل يلعب بالعيص كام لـو كانـت 

 جيدة لتنميـة حصان يكل الدمية ويالطفها ويرضبها ولهذا يعد اللعب يف هذه املرحلة وسيلة

  .االبتكار
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 :القدرة عىل التفكري املنطقي 

وهذه القدرة عىل حل املـشكالت وهـي القـدرة عـىل التنبـؤ بنتـائج األفعـال وهـي 

القدرة عىل التخطيط واإلفادة بالخربة وهذه القدرة هي أهم هذه القـدرات العقليـة األوليـة 

 الرئييس فالطفـل الـذي يتمتـع مبوهبـة ًجميعا ألنها هي املركز واملحور ومحور الذكاء ومركزه

عالية يف هذه القدرة عىل التعليل له قدرة كبرية عىل حل املسائل واملشكالت وله قـدرة عـىل 

إدراك نتائج األفعال واألعامل وله قـدرة عـىل حـل العقـد والـصعوبات عـىل أسـاس الخـربات 

 .روفة واملعرتف بها السابقة وله القدرة عىل تخطيط املرشوعات عىل أساس الحقائق املع

وكلام أرتقي الطفل يف الـسلم التعليمـي كلـام زادت حاجتـه إيل هـذه القـدرة عـىل 

 .التعليل 

ويعترب التفكري مهارة من املهارات العقلية وهـو سـلوك عقـيل يـستخدم األفكـار أي 

الصور الذهنية والعمليات الرمزية مبعني أن التفكري متثـل ذهنـي وتأمـل عقـيل ألنـه يتنـاول 

 األشياء واألحداث املتذكرة أو املتخيلة بل املتوهمة حتى أثناء غيابها

  Deductive Ability: قياس القدرة االستنباطية 

سـتنباط األجـزاء مـن القاعـدة هـذا اوتبدو هذه يف كل نشاط عقيل معـريف يتمـي ب

ىل ًوتتـدخل هــذه القــدرات تــداخالً غريبــا مــع القــدرة االســتقرائية فــيام يــسمي بالقــدرة عــ

   .Reasoningستدالل اال

أن منو واكتساب القدرة عىل االستدالل تتمثل يف رؤية الطفل للعامل من خالل رغباته 

 حيث يركز الطفل يف نفسه ويف خربتـه كـل شـئ ، Egocentrismوالتمركز حول الذات . الخاصة 

 لطفـل كالـسري يف أي غياب ذلك النوع من التفكري عنـد ا (Reversibilityأما عن التفكري العكيس 
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 حيـث Classificationكام أن منـو واكتـساب مفـاهيم التـصنيف ) . اتجاهني مثل األمام والخلف

 ومـن أمثلـة هـذه –ًتوضع وتصنف األشياء وغريها يف مجموعـات يف صـورتها البـسيطة جـدا 

الدراسات التي تناولت منو اكتساب الطفـل للمفـاهيم الحـسابية وغريهـا يف ضـوء افرتاضـات 

والتي اهتمـت بدراسـة ) 6) (1984(دراسة سامي أبو بيه  : هتصورات نظرية مخالفة لبياجيو

 ,Hawkinsمنو إدراك طفل املرحلة االبتدائية ملفهومي املجموعتني الحادية والخاليـة ، ودراسـة 

Pea & Scribner, 1984A) التي اهتمت بدراسة منو العمليات املنطقيـة Logical Processes الداخليـة 

 لدى أطفـال مـا قبـل املدرسـة ودراسـة Deductive Reasoningيف عمليات االستدالل االستنباطي 

Gopnike Graf, 1988 التي اهتمت ببحث دور املعالجات االستداللية يف منو واكتساب املعلومات 

 التي يبحـث Hodges & French, 1988ودراسة . والعالقات السببية لدى أطفال فيام قبل املدرسة 

ور معالجات ومفاهيم الجمع الحسايب يف تسهيل أداء أطفـال مـا قبـل املدرسـة يف اكتـساب د

 التي اهتمت بالفروق Miller, 1989ودراسة ميللر . القدرة عىل إجراء املقارنات الجزئية والكلية 

يف اكتساب مفاهيم االستدالل الكمـي لـدى أطفـال مـا قبـل املدرسـة مـن الجنـسني ودراسـة 

Perlmutter, Kuo & Muller 1989 التي اهتمـت بدراسـة املفـاهيم املرتبطـة مبهـام التحويـل 

دراســة . الحــسابية لــدى ثــالث عينــات مــن أطفــال مــا قبــل املدرســة مــن الجنــسني 

Koshmider, 1991 التي اهتمت ببحث منو واكتساب الطفل ملفاهيم املهـارات الحـسابية  .

اتيجيات التـي يـستخدمها األطفـال يف  التي اهتمت ببحـث االسـرتBoulton, 1993ودراسة 

  التـي اهتمـت Boulton & Tait 1994 ودراسـة Subtractionمعالجة عمليات الطرح الحسايب 
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ببحث االسرتاتيجيات التي يستخدمها األطفال يف معالجة واكتساب عمليـات الجمـع الحـسايب 

Addition ودراسة Sophian & Wood, 1997اب مفـاهيم االسـتدالل  التي اهتمت ببحث منو واكتس

 ألعـامر 1.52 ألعامر الخامسة 4 عينات من أطفال فيام 3 لدى Proportional Reasoningالكرسى 

 ألعـامر 5.12ألعـامر الخامـسة ) 5.66= م (يف مهـام االسـتدالل )  ألعـامر الثالثـة1.54الرابعة 

 ) . ، يستدلقول ، يرىي: عىل املهام مثل ً ألعامر الثالثة وفقا للدرجة الكلية 3.69الرابعة 

كام أن منو إدراك مفاهيم ومعالجة الجمع متكن الطفل من إجـراء املعالجـة الكميـة 

ــافؤ  ــساوي والتك ــاظر والت ــسيطة كالتن ــام  . Equivalenceالب ــوب يف مه ــدد املطل ــة الع ومعرف

ايئ  يستطيع الطفل إعطاء العدد النه Blocks فبعد عد فئة من املكعبات Cardinalityاالتجاهات 

ومن هنا تفرس الدراسة فشل بعض مفحـوىص مـا . لعدد املكعبات يف املهمة التي يسأل فيها 

قبل املدرسة يف إجراء املعالجات الكمية املطلوبة وبصفة خاصة يف التجربة الثانية والثالثة إيل 

صغر حجم العينات والتصميم التجريبي املستخدم ، ويقصد بذلك أن تأخر هـؤالء األطفـال : 

ً إدراك بعض املعالجات الكمية ليس راجعا لصعوبة هذه املفاهيم أو املعالجـات بقـدر مـا يف

 . هو راجع أصالً للطريقة التي أجريت بها املهام أو التجارب 

ومن ناحية أخـرى أشـارت الدراسـات إىل إن الطفـل يكتـسب إمكانيـة متثيـل 

أو صور ذهنية يف حني الحوادث واملوضوعات بنوع من الرمز الداخيل يف صورة كلامت 

 & Fennemaاسـة رود. والـصفني األول والثـاين االبتـدايئ مـن الجنـسني . قبـل الدراسـة 

Carpenter, 1998 التي اهتمـت ببحـث الفـروق بـني الجنـسني مـن األطفـال يف اكتـساب 

 & Fennema, Carpenterاملفاهيم الكمية الحـسابية كـالطرح واإلضـافة والجمـع ودراسـة 

Jaco, 1998لتي اهتمت ببحـث االسـرتاتيجيات العقليـة  اMental Strategies املـستخدمة يف 

 ودراسـة . اكتساب مفـاهيم املعالجـة الكميـة الحـسابية لـدى األطفـال مـن الجنـسني 
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Klaczynski & Aneja, 2002 التي اهتمت ببحث منو واكتساب الطفل ملفاهيم املعالجـات الكميـة 

 عـن اكتـساب املفـاهيم Carmichael & Hayes, 2002ني ودراسة االستداللية والحسابية من الجنس

 عـن Floccia, Goslin, Schneider Thommen, 2003ودراسـة . العملية لـدى األطفـال مـن الجنـسني 

 لـدى األطفـال مـن الـسنة Conceptual Growth والنمو التصوري Linguistic Growthالنمو اللغوي 

ة الحاليـة تتنـاول أحـد الجوانـب املرتبـة بنمـو اكتـساب والدراس. األويل للسادسة من العمر 

 School Mathematic Concept Acquisitionاملفـاهيم الحـسابية لـدى أطفـال فـيام قبـل املدرسـة 

Growth Pre يف أعامر الثانية وحتى الخامسة أي منو اكتساب طفل ما قبـل املدرسـة للمفـاهيم 

الرتتيــب ، التــصنيف وعمليــات الجمــع والطــرح التكــافؤ ، التسلــسل ، , التنــاظر : الحــسابية 

املجموعة األحادية ذات : البسيطة والكسور الجزئية البسيطة ، والتصنيف ، واكتساب مفهوم 

 أي التي تحتوى عىل عنرص واحد فقط كاملجموعة املكونة من The Singular Setالعنرص الواحد 

 .الطفل األول عىل الفصل

 



132 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

 

 



 133 

 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›   

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مقرتحة ألنشطة العلوم بالروضةوحدات 

 

 :يف نهاية هذا الفصل ينبغي أن تكون الطالبة قادرة عىل أن

 تتعرف املهارات العقلية املطلوبة مع حاسة البرص-1

 تطبق األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها حاسة البرص-2

 تحدد املهارات العقلية املطلوبة مع حاسة اللمس-3

 عليم ومجاالتها حاسة اللمستطبق األلعاب وأنشطة الت-4

 تستنتج املهارات العقلية املطلوبة مع حاسة الشم-5

 تطبق األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها حاسة الشم-6

 تلخص املهارات العقلية املطلوبة مع حاسة السمع-7

 تطبق األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها حاسة السمع-8

 مع حاسة التذوقتناقش املهارات العقلية املطلوبة -9

 تطبق األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها حاسة التذوق-10
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 :وحدة اإلدراك الحيس 

 املختلفة وتصنيفها بحيث هتضمن تنظيم الطفل إلحساساتت ة ذهنيةنشطأ يف تتمثل

بـع مـن اتـصال الشمية واللمسية والذوقيـة معـان تنيضفي عىل صورها البرصية والسمعية و

 .ت يؤدي إيل تكوين الخطوط الرئيسية للحياة العقلية للطفل معانيها اتصاال

إن الحواس تعترب أبـواب املعرفـة األويل للطفـل فبالنـسبة لحاسـة الـسمع يـستطيع 

وبالنـسبة ) . اإلدراك(الطفل أن مييز بني األصوات املختلفة فيكون لكل صوت معني خاص به 

 مـن أشـياء فيعـرف أن بعـضها لهـا لحاسة اللمس يستطيع أن يكون صورة ذهنية ملا يلمـسه

. ملمس ناعم أو خشن ويفرق بني األشياء املستديرة أو املستطيلة حتى بدون أن ينظـر إليهـا 

 . فيعرفها من رائحتها دون أن يراهاوعن طريق حاسة الشم يستطيع الطفل أن مييز املأكوالت 

 :ويرتكز تعلم الطفل املهارات العلمية عىل األسس اآلتية 

حـساسات الطفـل النوعيـة كاإلبـصار واللمـس والـسمع والـذوق والـشم يف م إاستخدا -1

 .التعرف عىل الصفات الحسية لألشياء التي يتعامل معها 

استخدام ميل الطفل الفطري يف تجميع األشياء مع بعضها البعض وتوجيـه هـذا امليـل  -2

خاصـية ًإيل تكوين الطفل مجموعات منها وفقا لخاصية حسية منها أو لعـدم وجـود ال

 .فيها 

 كل ريثأتالزم ظهور عمليات التصنيف والتسلسل والتناظر والرتتيب يف سلوك الطفل وت -3

 .عملية منها يف األخرى 

يؤدي تشابه األشياء يف خاصـية مـا إيل تكـوين مجموعـات منهـا بيـنام االخـتالف يف 

 .الخاصية أو الخواص يؤدي إيل تكوين عالقات بني األشياء وبعضها
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 :ند األطفال يكون واإلدراك ع

  اليشءإدراكه ملفهوم.  

  إدراكه ألشكال األشياء وعالقاتها املكانية. 

  إدراكه لأللوان وعالقتها بإدراك األشكال. 

  إدراكه لألحجام واألوزان املختلفة لألشياء. 

  إدراكه ملفهوم الزمن. 

o ات والعالقـات ويشتمل اإلدراك عىل إدراك األشكال واأللوان واألحجـام واألوزان واملـساف

 اإلدراك الذي يقوم عىل التعليم القائم عىل االنطباعات الحسية وذلك من خالل .املكانية

  .باألشياءاللمس والرؤية وكذلك اإلحساس 

  التـي تحـدث يب الطوبولوجيـةالتفكري والتخيل وميكن للمعلمة مامرسة بعض العالقات 

يف رسم دائـرة محاطـة بـدائرة أخـرى األشياء املختلفة وذلك طريق االشرتاك مع األطفال 

ورسـم صـورة لفنـاء . ولكن مالمسة لها يف نقطة معينة وهذا ما يقـصد بعالقـة الجـواز 

ومنزل داخل الفناء وكلب خارج الفناء وتطل من كل طفـل أن يالحـظ ومييـز االخـتالف 

 وليك تنمي املعلمة مفهوم القـرب يجـب). يف– خارج –داخل (بني العالقات التبولوجية 

 .أن تسأل أحد األطفال هل املنزل قريب من الحضانة أم من مكان بائع الحلوى 

 جـسمه يف الفـراغ هويجب أن تقوم املعلمة ببعض التمرينات إليقاظ وعى الطفـل تجـا 

 :كالتايل 

ـــل  ـــىل الطف ـــصفارة ع ـــوت ال ـــامع ص ـــد س ـــذة : عن ـــب الناف ـــوف بجان   –الوق

ـــة  ـــت املظل ـــوس تح ـــاب –الجل ـــام الب ـــوف أم ـــر– الوق ـــصل  امل ـــد الف ـــني مقاع   –ور ب
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 الوقوف – الوقوف فوق الدكة –) وباملثل يف أمام( الرشطي األزرق –املرور بني مناضد الفصل 

 . املرور من تحت املقعد –يف مربع 

وبذلك تكـون املعلمـة قـد اسـتخدمت بعـض التمرينـات الحركيـة الحـسية لتعلـيم 

 .يم العلمية هافامل

فراغ تبدأ املعلمـة يف تعلـيم الخطـوط واملـستقيامت يتطور منو األطفال وإدراكهم لل

ًبأن تعطي لألطفال خيوطا وحباالً وترتكهم يقومون بألعاب حـرة لفـرتة ثـم ترسـم لهـم خطـأ 

ًمستقيام وتطلب منم أن يصنعوا مثله كذلك بالنـسبة للخـط املنحنـى والخـط املغلـق وتبـدأ 

يها من خالل مالحظة أشكال األشـياء  والتعرف علاإلقليديةاملعلمة مع الطفل تجريد األشكال 

املوجودة يف غرفة الصف وكذلك اللعب باألشكال الهندسية املصفوفة مـن الـورق ثـم تتطـور 

معه إيل متيز تلك األشكال عىل أن تكون جميع األنشطة املنظمـة مـن خـالل اللعـب تتـضمن 

 ضع –اء أو الزرقاء ًغالبا دروس التعرف عىل اللون للشكل الهنديس مثل أعطني الدائرة الحمر

 ).املربع األحمر داخل األصفر وهكذا

وذلـك إلكـساب . إن الطفل يستخدم املامرسة والتجريب يف التعـرف عـىل األشـكال 

 :وذلك من خالل واستخدامها الطفل طرق تقدير 

 .اتجاه واحد من اليمني إيل اليسارشكل بإصبع واحد يف لليف اقيام األطفال بتكفيف حو -

 . بتدكيك حوايف األشكال قيام األطفال -

 .قيام األطفال بفك ودمج أجزاء كل شكل عىل حدة  -

 -:قيام األطفال بتجارب شخصية يف  -

o  األشكال يبعضهامقارنة.  

o ابتكار أشكال  بنفسهمحاولة . 
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o  جديدتكوين  يف توظيف األشكال املبتكرةمحاولة. 

o  محاولة تكوين مثلث كبري باستخدام مربع وثالث مثلثات. 

o باستخدام قطع كريشة مربومة مساحة مستطيل محدودة لء ة ممحاول . 

يـز بـني األمـاكن املغلقـة وانـشطتها يويجب عىل املعلمة أن تساعد الطفل عىل التم

ًيدة جدا للطفل وتـساعده عـىل الـربط بـني فزات ميواألماكن املفتوحة وانشطتها وهذه التمي

 ويجب أن تتعاون املعلمة مع كل طفل مجموعة الخواطر والرتابطات الذهنية لكال املفهومني

يعرب ومثابرة لتكوين هـذه الرتابطـات ألنهـا ليـست هامـة فقـط يف حيـاة الطفـل يك يعـيش 

يـدة لـه مفًبسهولة وسعادة مع الكبار ولكنها أيضا هامة كخـربة بيئيـة للنـشاطات الذهنيـة و

بة ألنفـسهم وعالقـتهم مدى الحياة وتنمي املعلمة لدى األطفال باستمرار إدراك املكان بالنس

نــضدة العمــل وأن اللعــب توضــع يف املكــان مبــه فعنــدما تــذكرهم أن األدوات توضــع عــىل 

ًاملخصص لذلك فهي بذلك تضع األساس فهمام وأن هناك مكان لكل شئ وكل شـئ يوضـع يف 

 .مكانه 

أن تـدريب الطفـل عـىل اخفـاء األشـياء والبحـث عىل وتؤكد الدراسات النفسية 

 املختلفـة يتـيح لـه إدراك احـتامل تحركاتهـاا وابعادهـا واختبـار الطفـل يف عنها وتقريبه

ًتحركهــا بالنــسبة لبعــضها وبالنــسبة لنفــسه أيــضا األمــر الــذي يثــري فــضوله ويزيــد مــن 

اهتامماته بالعالقات املكانية وميكن للمعلمة تعليم األطفال األوضـاع مـن خـالل القـصة 

رض علـيهم صـورته وكـذلك ميكـن تعلـيمهم كأنه يحيك لهم قصة رجل يرتدى قبعة وتعـ

األوضاع من خالل األغنية وتطلب منه وضـع يديـه عـىل رأسـه وراء ظهـره ويتطـور منـو 

 الطفل يحاول الكشف عن العالقات بني األشياء ومحتوياتها األمر الذي يزيـد مـن قدرتـه 
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وموصـفة نتيجـة عىل إدراك العالقات املكانية يف محيطة وينمي قدرته عىل تحديد اتجاهاتـه 

 .خربته الشخصية 

إن قدرة الطفل عىل إدراك الفروق القامئة بني األشكال املختلفة املحيطة به ومتييزها 

ًتبدأ مبكرا جدا ومن الباحثني من يعمل عـىل إثـارة بعـض الـدوافع عنـد الطفـل ليختـار بـني  ً

ومن الباحثني .  بينها األشكال التي يراها ثم تكرار هذه العملية حتى تظهر قدرته عىل التمييز

من كان يلصق بعض الحلوى عىل شكل املثلث ويرتك شكل الدائر دون شئ ما فيتعود الطفل 

عىل شكل املثلث نتيجة للتجربة السارة التي يلقاها لديه ثم يلجأ الباحث بعد ذلك إيل تغيري 

هذا كله لتمييـز أوضاع وأحجام املثلث والدوائر وإزالة ما باملثل من حلوى فيعود الطفل بعد 

 .شكل املثلث من شكل الدائرة 

هذا وال يستطيع الطفل العادي أن يدرك مدى التناظر والتامثل والتشابه القائم بـني 

األشكال إال فيام بني الخامسة والسادسة من عمره وبذلك ال يستطيع وضع الفرص الدائري يف 

 . نضجه وعمره إيل هذا املستوىفراغه الدائري الخاص به بلوحة األشكال إال عندما يصل به

ًهذا وتختلف قدرة الطفل عىل إدراك العالقـات املكانيـة القامئـة بـني األشـكال تبعـا 

 مراحل منو وسامت حياته فإنـه بعـد أن يجـاوز الرابعـة مـن عمـره يـدرك العالقـات الختالف

د ذلـك املكانية املوضوعية فيدرك أنه كائن وسط الكائنـات واألشـياء األخـرى ثـم يـسعى بعـ

 .ليكيف نفسه لها اإلدراك الجديد إلقامة صلته القريبة والبعيدة بهذه األشياء املختلفة 

 أن قدرة الطفـل عـىل إدراك اتجاهـه وتحديـد Smithوأكدت دراسات سميث 

موضعه ومكانة بالنسبة للـرشق والغـرب والـشامل والجنـوب والقـرب والبعـد تنمـو 

ـــسادسة وقـــد نجـــد أن إدراك ال ـــى ال ـــبطء حت ـــسبق إدراك ب ـــة ي  عالقـــات املكاني

 العالقـــات الزمنيـــة ففـــيام بـــني ثـــالث ســـنوات أو أربـــع ســـنوات يـــدرك الطفـــل 
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ًالعالقات املكانية الذاتية التي تتصل بذاته اتصاالً مبارشا وبعد سن أربع سنوات يدرك العالقة 

 .املكانية املوضوعية 

جب االهتامم مبامرسة األطفـال لذلك يإن األطفال يهتمون بالعالقات املكانية لألشياء 

 وتوجيـه هـذه املناشـط الطوبولوجيـة عىل تعلم املفـاهيم لألنشطة التلقائية التي تساعدهم

 وجهة تربوية سليمة

 الـسمة طوبولوجيةويكون الرتكيز عىل النمط األول من األنشطة الهندسية يك تكون 

.  الرتتيـب– اإلغـالق –حاطـة  اإل–القـرب ( التي تناقش الطوبولوجيةأي مقامة عىل العالقات 

ملـا يف ذلـك مـن أهميـة يف )  خـارج– يف – عـىل – تحـت – فـوق – بجانـب – خلـف –أمام 

فوق الكريس (تعرفهم عىل البيئة التي يعشون فيها ويفضلون إدراك أوضاعهم بالنسبة لألشياء 

ء بعضها البعض ويفضلوا إدراكهم للعالقات املكانية بني األشيا)  أمام الباب– خلف املنضدة –

 .ويتحدد معرفتهم باليمني واليارس وإدراكهم للتنظيم املكاين لألشياء 

وقد أظهرت دراسات بياجيه والدراسات النفسية الحديثة أهميـة اكتـساب األطفـال 

القليدية حيـث تبـدأ أويل خـربات ا عىل اكتسابهم املفاهيم اإلسقاطية والطوبولوجيةاملفاهيم 

ل متيزه للمنحنيات املغلقة واملنحنيات املفتوحـة ويبـدأ األطفـال يف الطفل مع الفراغ من خال

ًاكتشاف الفراغ واألشكال مبكرا جدا  ً. 

ويعمل مبدأ التاميز بوضوح يف مجال النمو اإلدرايك بني صغار األطفال فالطفل الذي 

يبلغ من العمر خمس سنوات يستطيع التمييز بني ما يوجـد يف الفـصل الـدرايس مـن كـرايس 

ًكتب ونوافذ وغريها يف حني أن الطفل األصغر سنا يراها كمزيج من األشـكال والتـي تبـدأ يف و

 .االنفصال كأشياء يتعرف عليها 
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   وعملية اإلدراك يف هذه السن تعتمد عـىل النـضج الحـيس والعـضوي والعـصبي فـإن

طفـل  يعوق عىل القيام بالوظائف اإلدراكية للأجزائهاختالف الجهاز العصبي أو بعض 

يف نهاية هذه املرحلة ويبدأ يف إدراك التناقض والتشابه والتضاد والتقابل وهذا يساعد 

 .عىل تعلم الحروف الهجائية 

إن مساعد الطفل عىل التمييـز بـني األمـاكن املغلقـة وانـشطتها واألمـاكن املفتوحـة 

ات الذهنيـة ًأنشطتها مفيدة جدا للطفل وتساعده عىل الربط بني مجموعة الخواطر والرتابطـ

لكل املفهومني ويجب أن نتعاون مع الطفل بصرب لتكوين هذه الرتابطات ألنها ليـست هامـة 

ًفقط يف حياة الطفل كام يعيش بسهولة وسعادة مع الكبار ولكنها أيـضا هامـة كخـربة بيئيـة 

 .للنشاطات الذهنية ومفيدة له مدى الحياة 

لرابعة عن قدرة عاليـة متطـورة يف يسفر سلوك األطفال يف باكورة حياتهم أي قبيل ا

متيزهم لأللوان املختلفة كاألحمر واألزرق لكنه يلقي صـعوبة كبـرية يف التفرقـة بـني درجـات 

ًاللون الواحد لتقاربا وهكذا تقرتب األسس النفسية لإلدراك اللوين عن األسس النفـسية إلدراك 

 .لتامثل والتشابه األشكال أي أن الطفل يدرك التباين والتفاوت قبل أن يدرك ا

 االتجـاههذا ويخضع منو مدركات األلوان واألشكال التجاهات النمو العامة وخاصـة 

العام والخاص أو املجمـل املفـصل فـإذا اقـرتن الـشكل واللـون فـإن الطفـل مييـل إيل اختيـار 

األشكال قبل أن مييل إيل اختيـار األلـوان ألن الـشكل أعـم مـن اللـون وتـدل نتـائج التجـارب 

ملية املختلفة عىل أن األطفال فيام بني الثانية والثالثة من أعامرهم يعتمدون يف اختيارهم الع

ــديهم وردة مهــام يلجئــونعــىل أشــكال األشــياء التــي يرونهــا وال    إيل ألوانهــا فكــل زهــرة ل
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اختلفت ألوانها ثم مييض بهم النمو فيعتمدون يف اختيارهم عىل ألوان األشياء وذلك فيام بـني 

 .الثة والسادسة من أعامرهم الث

وقد نجد أن الطفل يتعرف عىل العامل عن طريـق الحـواس الخمـس املعروفـة ومـع 

عــىل التعــرف عــىل األشــخاص تكــرار الحركــات يبــدأ يف إظهــار الحركــات أو اإلشــارات الدالــة 

 .واألشياء

نالحظ أن األطفال الصغار يتمتعون بتجميـع  لكـل املكعبـات الحمـراء يف مجموعـة 

يفـضلون األشـكال الـدائري عـن مجموعـة أخـرى ونجـدهم حدة وكل املكعبات الزرقاء يف وا

 سنوات بتمييـز األلـوان ويف بدايـة 6 يف هذه املرحلة من سنتني إيل ًاملربعة أيضا فهم يقومون

ًاملرحلة يكون اإلدراك الحيس لألشياء وعالقتها املكانية أمرا أصعب لكن مع تقدم العمر يتعلم 

)  تحت– فوق – يسار –ميني (ء االتجاهات وإدراك العالقات املكانية لألشياء مثل الطفل أسام

 –اللـون (ًويعتمد الطفل يف إدراكه لألشياء عىل ألوانها ثم عىل أشكالها وأخـريا عـىل أحجامهـا 

 يتضمن النمو الحيس تنميـة أمنـاط اإلثـارة املرتبطـة بحاسـة البـرص والـشم ). الحجم-الشكل

 .ع واللمس وجميعها متثل مداخل مهمة لتمية املفاهيم العلمية لدى األطفالوالتذوق والسم

إىل أن الحواس متثـل املـدخل األسـايس لتكـوين ) 2007( وقد أشارت غادة املحالوي 

وتنمية املفاهيم العلمية ويرتبط النمو اإلدرايك بالنمو الحيس الحريك بصورة كبرية ويبـدو أنـه 

 4ث نرى أن التغريات الرئيسية يف النمو اإلدرايك تحدث فيام بني ًيسري يف مجرى مشابها له حي

ً سنوات تقريبا ويشري بياجيه أن الطفل الـصغري املتمركـز حـول ذاتـه ال ميكـن أن 9 –

يأخذ وجهة نظر الشخص األخر عندما يختلف معه وعىل الـرغم مـن أن بياجيـه قـد 

احثني أخـرين أثبتـوا وجهـة  من خالل مالحظاته عىل الطبيعة إال أن بـكتوصل إيل ذل

 هـارات االتـصال املرجعيـة التجريبيـة ففـي إحـدى تجـارب منظر بياجيه عن طريـق 
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Sussevein & other 1995 عىل أطفال مـا قبـل املدرسـة عـرض علـيهم بعـض املثـريات البـرصية 

 أسـامء كالتفاحـة بإعطائهـاوسئلوا أن يعطوها أسامء ولقد فعل األطفال الصغار هذا بسهولة 

 .الخ .. وبرتقالة وقطعة وكلب 

ًوعندما استخدم املجرب واحدا من هذه األسامء ليشري إيل الشكل فـإن الطفـل كـان 

ًقادرا عىل اختياره من وسط مجموعة من األشكال وهـذا يعنـي أن األطفـال الـصغار يعطـون 

فكـري أسامء مصحوبة باألشكال ومثل هذه األنشطة تزود الطفل بخربات علمية تسهم يف منو ت

 . العلمي

ونالحظ أن أذان صغار األطفال حساسة تدرك ما بني الكلامت مـن فـروق يف صـوتها 

ًونغامتها وجرسها و عقولهم عىل استعداد دامئا إلدراك املعاين املختلفة التي تنطوى عليها كـل 

أي ًكلمة من الكلامت وهؤالء األطفال ميتازون دامئا يف القـراءة والكتابـة ويف حـسن االسـتامع 

ًاالتصال ملا يسمعون وتقديرهم لكل ما يقال ووزنه الوزن الصحيح وهؤالء أيضا هـم األطفـال 

الذين يتعلمون القـراءة يف يـرس وميكـنهم التعبـري عـن أفكـارهم يف وضـوح وعمـق سـواء يف 

 ) . التجريدي(الناحية الشفوية أو بالتعبري الكتايب 

ً املعاين اللفظية يحصلون غالبا إدراك ولذلك نرى أن األطفال املمتازين يف القدرة عىل

هـذا الجـزء عـرض  يف عىل تقديرات ممتازة تسجل لهم يف بطاقـات املالحظـة  لـذلك نحـاول

 وإدراك الطفـل .مداخل اإلحساس ومدى ارتباطهـا بتنميـة املهـارات العلميـة لطفـل الروضـة

 بالنـسبة إلدراك األحجـام للمسافات غري دقيق يف أول األمر كذلك إدراكه لألوزان املتقاربة أما

فيمكنه التمييز بني األحجام املختلفة الكبرية فالـصغرية فاملتوسـطة كـام ميكنـه أن مييـز الكـم 

 ). كثري–قليل (
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ويف عمليات عمل فئات أو مجموعات والتي تتضمن عمليات الوضع يف فئة نجد أن 

 18ًة صندوقا به خرز خـشبي ًاألجزاء والكل متثل تفكريا مستقالً فمثالً أعطي طفل يف الخامس

خرزة ذات لون بني وخرزتان ذات لون أبيض وسئل هـل الخـرز البنـي اللـون أكـرث أم الخـرز 

الخشبي ؟ فإنه مييل إيل اإلجابة بأن الخرز النبي أكرث فهو ال يستطيع أن يعالج يف وقت واحد 

ه عنـدما يفكـر يف ألنـ) الكـل) (الخـرز الخـشبي(أو ) الجزء) (الخرز البني(مفهومني منفصلني 

 .الجزء يتحطم إيل حد ما الكل وتتحدد استجابته بواسطة الجزء 

طفـالً تـرتاوح 195 ما ذهب إليه بياجيـه حيـث عـرض عـىل KL Kindوتؤكد دراسات 

 سنوات لوحة من األشكال املرسومة وسألهم أن يـصفوا مـا يـشاهدونه 9 – 4أعامرهم ما بني 

هم عـىل أجـزاء الـصورة املعروضـة علـيهم وتجـاهلوا وجد أن األطفال الصغار ركـزوا يف وصـف

 .الشكل العام والبعض اآلخر ركز عيل الشكل العام ولكنهم تجاهلوا األجزاء 

وأطفال الرابعة من العمر يستطيعون الرتابط والتناسق بني العينني واليدين والذاكرة 

 .والنطق 
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إلدراك الحـيس تـم تقدم عرضه من أهميـة للرتبيـة الحـسية كمـدخل لـ وىف ضوء ما

 :التايلتصميم بعض األنشطة العلمية املرتبطة به عىل النحو 

ــايلالجــدول يوضــح  ــة وأنــشطة  الت ــة املطلوب مــداخل اإلحــساس واملهــارات العلمي

 :ومجاالت التعلم املرتبطة بها

  حاسة البرص -1

مداخل : أوالً 

 اإلحساس بالعني

املهارات العقلية املطلوبة 

 للتعلم

 االت التعلماألنشطة ومج

 أســـــــــتطيع أن -1

استخدم عيناي ألرى 

 وأبرص الكائنات 

 االنتباه للبحث عن األشـياء، -

 . وذكر أسامئها 

 البحث عن األشياء املختلفة -

 تضع املعلمة مجموعة من األشياء لرياها -1

 األطفال 

 .  يقفل األطفال أعينهم ويذكر األشياء -2

طيع ً يتكرر هذا الفعل مـرارا حتـى يـست-3

 . الطفل ذكر كل األشياء 

 أســـتطيع أن أرى -2

 .  بعيناي األلوان

 تدريب الطفل عـىل الكـشف -

أشـياء ذات ألـوان مختلفـة عن 

 . يف الفصل

 مالحظة األشـياء املتـشابهة يف -

 األلوان 

 تصنيف األشياء حسب ألوانها -

 يعـــرض عـــىل الطفـــل أشـــياء ذات ألـــوان -1

 – طامطم – فلفل – موز –مختلفة مثل تفاح 

جرجري ثم يطابق الطفل بني األشياء املتـشابهة 

األلوان أو عمل رسوم ألشكال هندسية مختلفة 

 . يف األلوان ويطابق الطفل بينها 

 أســـــــــتطيع أن -3

استخدم عيناى رؤية 

ــالل  ــن خ ــياء م األش

 العدسات 

 الكشف عن مالمـسة األشـياء -

والخامات املختلفـة مـن خـالل 

ش ،  القـام–الخـشب (العدسـة 

 ) ورق الشجر ، الريش ، الورق

 استخدام العدسة بالكشف عىل مالمسة -1

تفاصيل (األشياء التي ال تبدو للعني املجردة 

 تفاصـيل – تفاصيل األسقف –بصامت اليد 

 ).  تفاصيل الدانتيال–ريش الدجاج 
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مداخل : أوالً 

 اإلحساس بالعني

املهارات العقلية املطلوبة 

 للتعلم

 االت التعلماألنشطة ومج

ــي -4 ــتخدام عين  اس

ــــياء  ــــة األش يف رؤي

 . والتفاعل معها 

  تدرب الطفـل عـىل النظـر إيل-

 شخص معني وبعد ذلك 

 يذكر لـون مالبـسة أو يـصف -

 الطفل مكان أعجبه 

ـــ- ـــامج  أو ي ـــل برن صف الطف

 . تليفزيوين أعجبه

 يصف الطفل بعض البطاقات -

ي تعرب عن املشاعر اإلنسانية الت

 . ، فرح ، دهشة حزن

ــري يف -1 ــرآة ويغ ــام امل ــل أم ــوف الطف  وق

 . مالمحه من رسور وبهجه وخزن 

 . ل لألسباب هذه املشاعر  تفسري الطف-2

 عمل مجموعات مـن البطاقـات لـبعض -3

 . املشاعر

 استطيع استخدام -5

ــــة  ــــي يف تكمل عين

 األشياء الناقصة 

ــشكلني - ــل لل ــة الطف  مطابق

أحدهام ناقص واآلخـر كامـل 

ملعرفة األجـزاء الناقـصة مثـل 

مطابقة شـكل إنـسان بـآخر (

 )ناقص

 تــدريب الطفــل عــيل اكتــشاف األشــياء -1

. ناقصة من خالل مقارنة شكلني هندسينيال

 اكتـــشاف األجـــزاء الناقـــصة يف رســـوم -2

 . الحيوانات ، الطائر ، اإلنسان 

 أستطيع التعـرف -6

عىل أشـكال األشـياء 

 باللمس 

 يتعرف الطفل عىل األشكال -

عــىل الطبيعــة ثــم توضــع يف 

ــل  ــن الطف ــب م ــيس ويطل ك

التعــرف عــىل الــشكل مــن 

 خالل اللمس 

ج بعض األشياء الخشنة والناعمة  استخرا-1

 . من كيس 

 اســتخراج بعــض األشــكال املــستديرة أو -2

 . املثلثة من كيس عن طريق حاسة اللمس 
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  حاسة اللمس-2

األلعاب وأنشطة التعليم  املهارات العقلية املطلوبة حاسة اللمس: ًثانيا 

 ومجاالتها

ــن -1 ــربين ع ــدي تخ ــابع ي  أص

كل لون وش(سامت األشياء من 

، وحجــــم ، ملمــــس ، وزن ، 

 ) . حرارة ، نعومة ، خشونة

 مالحظة الطفل لـسامت األشـياء -

 . من خالل ملسها 

 التعرف عىل أحجامها من خـالل -

 . ملسها 

 متيــز حــرارة األشــياء مــن خــالل -

 . حاسة اللمس 

 يــذكر الــسمة املميــزة مــن لــون -

 .  أو حجمه اليشء

 .  يستطيع وصف ما يرى -

ـــس الط-1 ـــل لألشـــياء  مل ف

يساعده عـىل التعـرف عـىل 

 . حرارتها . ملمسها 

يف حـوايف األشـكال  تكف-2

وردة، ترمــومرت ، (ملعرفتهــا 

 ) . ، مربعمثلث

 تشل األشياء بالعجائن أو -3

ـــة  ـــل ملعرف ـــر يف الرم الحف

 . سامتها

 أصــابع يــدي تخــربين بــوزن -2

 األشياء 

 تدول األشياء بني يديه ويساعده -

 خواصــها مــن عــىل التعــرف عــىل

 ) . وزن ، خفة ، أو ثقل(

 .  وصف الطفل لألشياء -

ــسمة - ــة األشــياء حــسب ال  مقارن

 . اللون ، الشكل ، الحجم والوزن 

 نقل الطفل لألشـياء ذات -1

أوزان مختلفة مثل كرة مـن 

الصوف ، كرة بالستيك ، كرة 

 . حديد 

.  تكفيف الطفل لألشكال-2

 ملــس الطفــل لألشــكال -3

تحديــد أوجــه يــساعد عــىل 

 . الشبه واالختالف 

 أصابع يدي تخـربين بحـرارة -3

 األشياء 

 غمس الطفل يده يف مـاء بـراد ، -

 . وماء دافئ 

 تدريب الطفل عىل متييز -1

ــــا  ــــا هــــو ســــاخن وم م
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األلعاب وأنشطة التعليم  املهارات العقلية املطلوبة حاسة اللمس: ًثانيا 

 ومجاالتها

ـــاس -  اســـتخدام الرتمـــومرت يف قي

 الحرارة 

 هو بارد 

ـــدي -4 ـــة بأي  أســـتطيع العناي

 وأظافري 

ن مـن  معرفة الطفل فائدة اليدي-

ـــربم ( ـــع –ال ـــسل – التقطي  – الغ

ـــداول –الحمـــل   – اإلشـــارة – الت

 ).  تناول الغذاء–ارتداء املالبس 

برم ( تشكيل الطفل للورق -1

 ).  قص– تقطيع – لف –

 .  طباعة بالبصمة -2

ـــد -3 ـــابع الي ـــشكيل أص  ت

 .لعمل عرائس 

.  استخدام عرائس القفاز -4

 .  الطباعة باليد -5

  حاسة الشم -3

 األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها املهارات العقلية املطلوبة حاسة الشم: ًالثا ث

 لكل كائن رائحـة -1

 متيزه 

 مناقشة رائحة كل مـن الـسمك -

 .  الورد – اإلنسان – القطط –

ـــصحي ، -1 ـــام ال ـــل للطع ـــز الطف  متي

 . والطعام الفاسد 

 متيــز الطفــل لرائحــة ورق الــشجر ، -2

 . الريش 

الخـشب – الطفل لرائحة الطني   متيز-3

 . 

 تؤثر الرائحة عىل -2

 . تقبيل لألشياء 

 يقـــارن الطفـــل بـــني الـــروائح -

 املستحية والروائح الكريهة 

ــي -1 ــة الت ــني األطعم ــل ب ــار الطف  يخت

) .  الربتقال– املوز –التفاح (يحبها مثل 

ـــياء -3 ـــة األش  مقارنــــة الطفــــل رائحــــة فاكهــــة -1 يتعـــرف الطفـــل عـــىل رائحـــة - رائح
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 األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها املهارات العقلية املطلوبة حاسة الشم: ًالثا ث

 . ز الغا تنذرين بالخطر 

 .  مييز الطفل رائحة التعفن-

ـــدة - ـــة جي ـــني أطعم ـــارن ب  يق

 وأطعمة فاسدة 

 . سليمة بفاكهة خارسة 

 .  متيز املياه العادية واملياه الراكدة -2

 مقارنـــة العجـــائن املـــصنوعة مـــن -3

 . الدقيق بالصلصال 

 التعــــرف عــــىل -4

 األشياء من رائحتها 

ـــ- ـــة  يقـــارن ب ني رائحـــة الفاكه

 . والخضار املطهو 

ــورد وورق - ــة ال ــني رائح ــز ب  ميي

 . الشجر 

  مييز بني الريش الشجر -

 مييــز بــني رائحــة الــورق ورائحــة -1

 ,الصلصال 

 يقــارن بــني رائحــة األلــوان والــورق -2

 امللون 

 مع س حاسة ال-4

حاسة : ًرابعا 

 السمع

املهارات العقلية 

 املطلوبة

 التعليم ومجاالتهااأللعاب وأنشطة 

 لألصـــــــوات -1

تـــــأثري عـــــىل 

انفعــايل بطــرق 

 مختلفة 

 إثارة وعـي الطفـل -

بــــــبعض أصــــــوات 

للظواهر الطبيعية مثل 

 ) . املطر ، الرعد(

 متيز الطفل لألصوات -

ــــات  ــــبعض الحيوان ب

ــــة  ــــة واملفرتس األليف

  ). القطعة–األسد (

 تـــدريب الطفـــل عـــىل بعـــض األلعـــاب املرتبطـــة -1

 . تفعة واملنخفضة باألصوات املر

ـــــن -2 إحـــــداث صـــــوت - اســــــتخدام -2 ـــــريك ع ـــــضبط الح ـــــدريبات ال ـــــض ت  بع
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حاسة : ًرابعا 

 السمع

املهارات العقلية 

 املطلوبة

 التعليم ومجاالتهااأللعاب وأنشطة 

ــــــتخدام -2  اس

بعــــض أجــــزاء 

جــــــــسمي يف 

 إحداث أصوات 

 إحـــــداث صـــــوت -

 . بالتصفيق باليد

  الدب بالقدم -

 الكالم بصوت مرتفـع -

 ومنخفض 

 العطـــس – التـــصفري -

ــري  ــري تفك ــك يث ــل ذل ك

 . الطفل 

ـــــن -2 ـــــريك ع ـــــضبط الح ـــــدريبات ال ـــــض ت  بع

 -:طريق 

 . التصفيق -

  . ةئدا موسيقي عالية ، وموسيقي ه-

 .  الرسم والتعبري بالخط مع مصاحبة املوسيقي -

 أســمع بــأذين -3

 –موســــــــيقي 

 –تعلــــــــيامت 

ــــــــات يمتث  –لي

 برامج

 مييـــز الطفـــل بـــني -

األغـــــاين الرتفيهيـــــة 

 . والتعليمية 

 مييز بـني التعلـيامت -

 . املختلفة

 يركــــز انتباهــــه يف -

ـــــــض  ـــــــامع بع س

 املسلسالت الهادفة 

لتعليامت وتنفيـذها مـن  تدريب الطفل عىل سامع ا-4

 . خالل النشاط الحريك 

 ينفــذ بعــض الرســوم تعــرب عــن بعــض املسلــسالت -5

 . واملواقف التي أعجبته

 أســـــــتطيع -4

 العناية بأذين 

 مييـــز الطفـــل بـــني -

 . الضوضاء والهدوء

ــني  - ــل ب ــز الطف ميي

ــــي ا ــــة الت ألطعم

ــــصوت ــــوى ال  تق

 .  تدريب الطفل عىل العناية بأذنه -3
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حاسة : ًرابعا 

 السمع

املهارات العقلية 

 املطلوبة

 التعليم ومجاالتهااأللعاب وأنشطة 

ــساخنة  واملــرشوبات ال

 . املقيدة لذلك 

ـــــــــــتامع - إيل  االس

 املوسيقي الهادفة 

ــ ميكن-5 ــن ن ــيقية م ــنع أدوات موس ي ص

 خامات البيئة 

 تعــرف الطفــل عــىل -

ـــــة ،  ـــــات البيئ خام

اسـتخدامها يف وكيفية 

ـــــــــــــصنيع آالت  ت

 . موسيقية

 تدريب الطفل عـىل تـشكيل -1

ــة  ــات البيئ بعــض األدوات بخام

طبلة من علب الكرتـون ، (مثل 

) ق مــن علــب الجبنــة النــستور

ـــاه  ـــة املي ـــن أغطي ـــل م جالج

 . الغازية
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 )اللسان(حاسة التذوق  -5

املهارات العقلية  حاسة التذوق: ًخامسا 

 املطلوبة

 األلعاب وأنشطة التعليم ومجاالتها

 لـــساين يخـــربين بـــأنواع -1

 األطعمة 

يز الطفل لألطعمـة ي مت-

 الحلوة واملرة 

ــىل الت-1 ــل ع ــدريب الطف ــني  ت ــز ب ميي

 . املذاق الحلو واملر

ـــرارة -2 ـــربين بح ـــساين يخ  ل

 األطعمة 

ز الطفل لألطعمـة ي متي-

 الساخنة والباردة 

ــز-1 ــىل التميي ــل ع ــدريب الطف ــني  ت  ب

 . املرشوبات الساخنة والباردة

ــة عــدم رشب -2 ــل بأهمي ــة الطف  توعي

 مرشوبات باردة بعد الساخنة 

ــة -3 ــربين باألطعم ــساين يخ  ل

 لخطرة الفاسدة وا

ز الطفل لألطعمـة ي متي-

 الفاسدة واملرضة 

ــىل التم-1 ــل ع ــدريب الطف ــني ي ت ــز ب ي

 . األطعمة الصحية واألطعمة الفاسدة 

ــشم -4 ــة ال ــىل  حاس ــؤثر ع ت

 تقبيل لألطعمة من ألوانها 

مـة طعز الطفل لألي متي-

 . من خالل ألوانها 

ــــة - ــــصنيف األطعم  ت

 . حسب شكلها 

ـــة ذات - ـــر األطعم  ذك

 لواحد اللون ا

 مـن خـالل  تصنيف الطفل لألطعمـة-4

 . ألوانها ومن خالل شكلها
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 : وتصور الذاتوحدة املفاهيم الطبيعية والبيولوجية -ثانيا

ة نضع بعض األنشطة لتنمية املفاهيم العلمية من خالل وحدة تصور هذه الوحديف 

     .التعلمالذات والكائنات الحية لتثري شغف األطفال بالروضة وتحفزهم عىل 

منـاذج ألنـشطة وحـدة تـصور الـذات واملفـاهيم الطبيعيـة جدول يوضح وفيام يىل 

 :ضوء املدخل الحىس يف والبيولوجية

 األنشطة املفاهيم الطبيعية

ًجسمي يشغل حيزا  -1

 من الفراغ

 :الفراغ من خالل يف تثري املعلمة انتباه الطفل اىل حيز جسمه

  عمل سيلويت لتحديد أجزاء الجسم-1

 وضع فرخ ورق أبيض كبـري عـىل قـدر حجـم جـسم الطفـل ثـم ترسـم 

 تضاريس جسمه عىل الورق بالقلم

 تحديد الظالل يف  استغالل ضوء الشمس-2

 وتنبههم إىل شكل ظالل أجسامهم) الفناء( الخروج إىل الساحة الخارجية

 أوضاع مختلفة عىل األرضيف 

 الفناء يف تنظيم ألعاب حرة

ً أحيانا وانفصالها أحيانا أخرىمالحظة تشابك الظالل ً 

 ًتتحرك الظالل تبعا لحركاىت 

 -عندما تغيب الشمس تختفى الظالل 

أستطيع تشكيل جسمي 

 وتغيري حجمه

 تكوير الجسم ومالحظة شكله

 الفراغ يف جلوس القرفصاء ومالحظة الشكل والحجم

 متثيل طريان الطيور

 عمل نخلة باستخدام الجسم
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 األنشطة املفاهيم الطبيعية

تغيـــري شــــكل جــــسمى 

ـــسا ـــة ي عدين عـــىل الحرك

 بسهولة

 تجريب املرور داخل ماسورة األلعاب

 تجريب تقليد حركة الفيل

 تجريب التحرك كريشة

 تجريب الزحف كالدودة أو الثعبان

 أستطيع املىش ببطء كالسلحفاة 

 القفز مثل األرنب

ـــري أوضـــاع  أســـتطيع تغي

 الفراغ يف جسمي

 الرجل يف اليد أو يف باستخدام طوق وادخاله

 لطوق عىل األرض والقفز بداخلهوضع ا

 ألعاب مختلفة باستخدام الطوق أو أكياس الحبوب

 أســتخدم أعــضاء جــسمى

 التعبري عن املشاعريف 

 أرسم وردة لصديقتى أو بابا وماما أو أختى

 وجه اآلخرين  يف االبتسام

 السالم عليهم التعبري عن االمتنان

 اإلنسان

  يصري شيخا- يكرب–ينمو 

 يتحرك باستخدام قدميه— عن طريق الرئتني يتنفس الهواء

 يغطى جسمه جلد

 تتنوع مشاعره

 الحيوانات
  متىش – تتنفس عن طريق الرئتني – تتكاثر-تلد 

 يغطى جسمها فراء أو وبر أو شعر

 األسامك

 تتنفس عن طريـق – تعيش عىل النباتات البحرية - تكرب– تنمو -تبيض -

 الخياشيم

 املاء يف تعوم وتعيش -

 سمها قشوريغطى ج -

 )ال تؤكل(يوجد منها أسامك الزينة  -

 ولها قيمـة غذائيـة عاليـة الحتوائهـابينام األسامك البحرية والنيلية يأكلها االنسان  -
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الفوسفور وهى خالية مـن الـدهون لـذلك يقبـل عليهـا ويفـضلها عىل 

 االنسان 

 .الزواحف

 تعيش عىل الرمل وىف الصحراء مثل الثعابني والحرباء

 لحومها  ال تؤكل 

 تتغذى عىل حيوانات أخرى -

 تبيض -

 تنمو وتتكاثر -

 املاء كالتمساح يف منها ما يعيش -

 يغطى جسمها جلد -

 النباتات

  تذبل ومتوت –تنمو 

 تتـنفس عـن طريـق –تتغذى باملاء وتصنع محتويات أخرى بداخلها  -

 البثور املوجود بأوراق النبات

 تتأثر بالضوء والظالم  -

 تتحرك بفعل الهواء والرياح -

 الجامد

 ال يتحرك 

 ال ينمو ال يتغذى ال يتكاثر -

 يتشقق فيخرج منه املاء -

 التغذية

عملية بيولوجية يقوم بها االنسان والحيوان والطيور والحـرشات ليكـون 

الطاقة الالزمة للحياة وميكن للمعلمة تـصميم أنـشطة للطفـل لإلجابـة 

ى نـرشب  متـى نأكـل ومتـ– أين يذهب األكـل –ملاذا نأكل ( عىل أسئلة

والفـرق بــني طعـام اإلنــسان أنواعهـا وطــرق إعـداده وفوائــدها وطــرق 

 املحافظة عىل سالمتها
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 األنشطة املفاهيم الطبيعية

ذلـك لتحقيـق  يف وميكن أن تعد وجبة صحية لألطفال وإرشاكهـم معهـا

 إيجابيات عديدة 

 -طعام طـازج(ماذا نأكل

 - أطعمة سـائلة-مطبوخ

ــلبة ــة ص ــاردة-أطعم  - ب

 – من أصل نبايت -ساخنة

 ).حيواين

يغمـض - خـرضوات-فاكهـه(ز الطفل األطعمة باستخدام حاسة البرصميي

 يقـارن -العينني ويكتشفها من مذاقها أو رائحتها أو ملمسها أو حجمهـا

 يــدرك العالقــة بــني اإلحــساس -بــني وجبــات الفطــور والغــذاء والعــشاء

 يـدرك –ًبالجوع وتناول الطعام ويشاهد فيلام عن كيفية هضم الطعـام 

ساس بـالعطش واالرتـواء بالـرشب والفـرق بـني العـصري العالقة بني اإلح

واملــاء ويجــرب تجــارب يالحــظ فيهــا تــشكل امليــاه أو العــصري بــشكل 

 يعرف كيفية املحافظة عـىل النظافـة أثنـاء تنـاول –الزجاجة أو الدورق 

 وكيــف نحــافظ عــىل الطعــام مــن التلــوث أو -الطعــام وآداب املائــدة

 التلوث من حيث أنها تغري شـكل  نجرى تجارب لتوضيح عملية-اإلفساد

 وكـذلك –الطعام ومذاقه ورائحته وما يرتتـب عـىل تنـاول طعـام فاسـد 

 يتعـرف -تلوث أو استعامل ماء ملوث وعالقة ذلك باإلصابة بـاألمراض  

 واتباع عـادات صـحية -عىل مظاهر املرض وعواقبها وكيفية الوقاية منها

 .للوقاية من األمراض

لوث عالقة تناول طعام م

 باإلصابة باألمراض

والنظافـة االسـتحامم  يف التعرف عىل خصائص عديدة للامء يستخدم

ــه– ــضاف إلي ــا ي ــون مب ــان - يتل ــر بالغلي ــد بوضــعه– يتبخ  يف  يتجم

ــزر ــال -الفري ــام األطف ــدة أم ــارب عدي ــذه التج ــة ه ــرى املعلم  تج

 -ليكتـــشف ويـــشاهد ويالحـــظ ويتأمـــل ويـــستمتع ويـــستنتج

 الــشمس فــرتة نجــده تحــول اىل يف هنخلــط املــاء بالرمــل ونرتكــ
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 األنشطة املفاهيم الطبيعية

 وألعاب عديـدة ميارسـها الطفـل يكتـشف مـن خاللهـا حقـائق –صلب 

 علمية عن املاء والسوائل واملواد الصلبة والغازية

 .التنفس

تجرى املعلمة تجارب عملية مع األطفـال لتـسهيل معرفـة عمليتـى الـشهيق 

 تجربــة البــالونتني –التــنفس واستنــشاق الهــواء  يف والــزفري التــى نقــوم بهــا

تجارب عديدة تجريها املعلمة الستنتاج فائدة الهواء -والقارورة ذات الشعبتني

وخواصه وحسن االستفادة منـه واملحافظـة عليـه وأن الـواء ميكـن أن يفـسد 

عمليات حـرق الفـضالت واألشـياء وعـوادم  (–بسلوكيات خاطئة من اإلنسان 

 –  واملـواد الناتجـة عـن التـصنيع السيارات  والغازات املنبعثـة مـن املـصانع

ًيشاهد فيلام يوضح ذلك ويوضح دور كل فرد للمحافظة عىل الهواء وحاجتنا 

الستنشاق هواء نظيف للوقاية من بعض األمراض الخطرية التـى تهـدد حيـاة 

 ًاإلنسان إذا كان الهواء ملوثا

 النمو

 – الوليـد –بطـن األم  يف مشاهدة فـيلم أو صـور توضـح شـكل الجنـني

 يف أعامر مختلفة ومناقشة الطفل عن أسباب التغـري يف  الطفل–الرضيع 

 ) مامرسة األنشطة املختلفة- الرشب– الحركة –التغذية (الحجم 

 مقارنة منو اإلنسان بنمو الكائنات األخرى

 

 الحركة

مشاهدة فيلم يوضح تطور حركة اإلنسان مـن الحبـو والتـسلق واملـيش 

اب حركية يدرك من خاللها تنـوع الحركـات والجري والقفز ومامرسة ألع

 وأهميتها لكافة الكائنات 
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 األنشطة املفاهيم الطبيعية

التكاثر                        

تعد املعلمة أنشطة تجيـب عـىل أسـئلة األطفـال مـن أيـن أتـت أختـي 

املولودة الصغرية نحن كيف أتينا ؟ من خالل صور المرأة حامـل وكيـف 

 تستعد األرسة الستقبال املولود

عة فيلم للطيـور والحيوانـات كيـف تتكـاثر والفـرق بينهـا وممكن متاب -

 إعامر األرض  يف وبني اإلنسان ومساعدة الطفل عىل ادراك دور التكاثر

 اإلخراج

 لإلجابة عىل أسئلة ملاذا ندخل الحامم

 ما عالقة تناول الطعام والرشاب بهذه العملية -

 كيف تخرج الفضالت من جسمنا -

 ء الحارةاألجوا يف ملاذا نشعر بالعرق -

الوقايـة  يف يتدرب عىل مامرسات النظافة الشخصية وإدراك دورها -

 من اإلصابة باملرض  

 .النوم 

ً سبحانه وتعاىل وجعلنـا النهـار معاشـا والليـل لـلـهتوضح املعلمة قول ا

ً سبحانه وتعاىل أضاء لنا الدنيا نهارا بالشمس لىك نعمـل لـلـهًسباتا وأن ا

   -لحاجتنا اىل الراحة بعد التعب ًونكد وجعل الليل سكونا 

ًوالنوم يرتاح خالله اإلنسان ويريح أعضاء جسمه التى تعمل نهـارا  -

ً بعض الناس تأخذ قسطا من الراحة بعـد العـرص لتـداوم عملهـا –

 – فبعــد الراحــة يــستعيد الجــسم حيويتــه ونــشاطه -مــرة أخــرى

إذا والرسول عليه الصالة والسالم يقول ساعة وساعة فـإن العقـول 
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 األنشطة املفاهيم الطبيعية

 كلت ملت 

وتوضح له املعلمة معنى اإلجهـاد واسـتنفاد الطاقـة والحاجـة إىل  -

 دقائق بعد كل ساعة عمل ألنه وجد أن مواد مهمة 10أخذ راحة 

بــاملخ تــستنفذ مــن العمــل املتواصــل مــام يــؤدى إىل اإلحــساس 

 بالتعب

وممكن للمعلمة تجريب قياس عدد دقـات القلـب بعـد الجـري  -

 س وقت الراحة وهى تجارب يستمتع بها األطفالومقارنتها بالقيا

ـــــتمتاع  ـــــة لالس الحاج

 والهدوء

يعترب اللعب من الحاجات املهمة لإلحساس باالستمتاع وكـذلك مامرسـة 

 هوايات محببة من شأنها أن تجدد خاليا الجسم وتجدد الطاقة

كذلك توجد بعض أنواع من الطعام يجـب تناولهـا لتحقيـق ذلـك منهـا 

 - الفواكـه- املـوز- الجـزر- العـدس– البليلة – اللنب –سل  الع–الكبدة :

   - املشمش- الحمص- األسامك– الزبادي –الريب 
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 الفصل السادس

 واكتساب املفاهيم العلمية املهارات طرق تقويم 

 لطفل الروضة

 

 :نيف نهاية هذا الفصل ينبغى أن تكون الطالبة قادرة عىل أ

 .تتعرف أدوات تقويم املفاهيم واملهارات العلمية -

 .متيز بني املحكات واملعايري واملستويات -
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إن تصنيف االختبارات مأخوذ من استخدامها وتقسيمها إيل مستويات ، كل مـستوى 

يتحدد يف ضوء اإلمكانـات الخاصـة لـدى الطفـل ، وعـىل ذلـك ظهـرت اختبـارات االسـتعداد 

 .الخاصة

وكم . ويقصد باالستعداد إمكانية الوصول إيل درجة من الكفاية عن طريق التدريب 

 .التدريب يعادل الرسعة املتوقعة نتيجة التعلم 

 :بطاقات املالحظة-1

ألطفال وهي مفيدة ل السلوكية تقييم املدخالتتنتمي إيل ميدان وبطاقات املالحظة 

حدد خصائص النمو والوضع الـسلويك لألطفـال قبـل يف أغراض التقويم الناميئ والرتبوي ألنها ت

التعلم ، والتي تفيد حينئـذ يف تحديـد مـدى الحاجـة إيل بـرامج الـتعلم التعويـيض أو بـرامج 

  ) .واالكتسابهو يف جوهره يدل عىل التعلم ( من تعديل املدخالتما يطرأ عىل و. اإلثراء

 : أدوات املسح -2

ات النمــو يف أربعــة جوانــب هــي اللغــة وهــذا النــوع مــن األدوات يقــيس اضــطراب

 الشخـيص واالجتامعــي كــام تقـيس التحــصيل الرتبـوى يف القــراءة والتهجــى ووالحركـة والنمــ

ًوالحساب واملعلومات العامة ويكون مهتام بقياس القدرة أو املهارة قياسـا عامـا عنـد جميـع  ً ً

لجودة أو االتفاق  لتحديد مدى تحقيق هدف تربوى معني عندهم ويف ضوء مستوى األطفالا

 :مدى تحقيق الهدف أو التمكن الذي يحدده 

ولـيك . أن الحكم عىل مدى تحقيق الهدف هو جـوهر عمليـة التقـويم الرتبـوى أى 

 كـام تقيـسه أداة التقـويم البـد مـن األطفـاليصل املعلم إيل حكم سليم وتفسري دقيق ألداء 

 .ى تحقيق الهدف املنشود استخدام املعايري أو املستويات أو املحكات لتقدير مد
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 الفعــيل وتأخــذ الــصيغة الكميــة يف أغلــب األحــوال وتحــدد يف ضــوء األداءضــوء ىف 

 ..الخصائص الواقعية لهذا األداء 

 فتتشابه مع املعايري يف أنها أسس للحكم عىل األداء يف ضـوء Standardsأما املستويات 

ولهـام أنهـا قـد تأخـذ الـصورة الكيفيـة أو هذا األداء ذاته ، إال أنها تختلـف عنهـا يف جـانبني أ

الكمية ، وثانيها أنها تتحدد يف ضوء ما يجب أن يكون عليه األداء وليس يف ضوء ما هو عليـه 

بالفعل،  و حني تتحدد تقديرات النجـاح يف صـورة ضـعيف ومقبـول وجيـد وممتـاز يف ضـوء 

 ً، تتحدد مقدما ، للدرجةنسب مئوية من النهاية العظمي 

 فهـي أسـس خارجيـة للحكـم عـىل األداء وبالتـايل للحكـم عـىل Criteriaحكات أما امل

فمثالً ليك نحكم عىل نجاح برنـامج . الهدف الرتبوي وقد تكون هذه املحكات كمية أو كيفية 

تعليمي أو تدريبي يف تحقيق أهدافـه ميكـن مقارنـة أداء التالميـذ يف االختبـارات التحـصيلية 

وقد . ستويات الكفاية االنتاجية التي تتحدد يف امليدان الفعيل للعمل املرتبطة بهذا الربنامج مب

يكون املحك املستخدم يف الحكـم مـستوى الجـودة أو االتفـاق يف األداء كـام يحـدده الهـدف 

  .وهذا النوع األخري هو الذي تستند إليه االختبارات املنسوبة إيل املحك. ًالرتبوي ذاته اجرائيا 

ًمضمونه اسام أو  يف هيم العلمية بالقدرة عىل تسميتها ،فاملفهوميرتبط اكتساب املفا

بعض الخصائص أو التي ال تنتمى  يف ًلفظا يطلق عىل مجموعة من الخصائص واألشياء املتفقة

 :لذلك يستدل عليها من معرفة اسمها أو معناها ,إىل هذه الفئات

 :املعاين اللفظية أو فهم األلفاظ  -1

 م األفكــار التــي يعــرب عنهــا النــاس يف شــكل كلــامت  اللفظيــة هــي فهــاملعــاين

ــــم  ــــة يف فه ــــدرة العالي ــــن ذوى الق ــــال م ــــغار األطف ــــظ أن ص ــــاظ ونالح  والف

 



 165 

 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›   

 

ًاأللفاظ يهتمون كثريا بالكلامت فهـم يهتمـون بـالكلامت املتـشابهة والكلـامت املختلفـة 

بنطـق املعاين التي يحمل كآل منها معنـي مقـابالً لكلمـة أخـرى كـام نالحـظ اهـتاممهم 

 .الكلامت ومخارج الحروف واأللفاظ ومبعاين الكلامت عىل وجه العموم

اد وتكــوين الكلــامت ذات البدايــة دوتتــشبع بهــذه القــدرة اختبــارات انتــاج االضــ

 والنهايات املعينة وما شابهها 

وتبدو هذه القدرة يف كل نشاط عقيل معريف يتميـز بالطالقـة يف اسـتخدام ومعرفـة 

 والبناء التكويني للكلمة وتبدو يف كـل نـشاط عقـيل معـريف واألضدادادفات  متثل املراأللفاظ

أو . عـن األفكـار واملعـاين كمثـل تكملـة التعبـريات اللغويـة الناقـصة اللغـوييتميز بـالتعبري 

 .واالرتباط ويقصد بها توصيل بني مثري وما يرتبط بهاختبارات املزاوجة 

 . الصورةيفاكتشاف األجزاء الناقصة  -

  الصورتفسري -

 ترتيب الصور -

  أ ثناء النشاطالعميل األداء يفمالحظة التسلسل  -

  والتلصيقمالحظة مهارات التلوين  -

 مالحظة مهارات التمييز واملطابقة والتصنيف -

  والتساؤلاالتصالمالحظة مهارات  -

 باطنمالحظة القدرة عىل االستنتاج واالست -

  باستجابة لفظيةاليشءالتعرف عىل  -

 ني األشياء باللمىسالتمييز  -

  واملقارناتاستجابة التطابق -

 ) رسوم– صور –أشياء (البرصيالتمييز  -



166 

 ‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة   

 

 الصوري والرتابط السمعيالتمييز  -

 الربط بني السبب والنتيجة -

 – الـصوت – الحركـة –التغذيـة (يـرتبط بهـا  بـني الكائنـات وكـل مـااالرتبـاطعالقات  -

 االسـتمتاع وسـائل -تفادة االس– املسكن - النمو– التكاثر – التنفس –مايغطى الجسم 

 )والراحة

 التناظر  -

 الرتتيب -

 القياس  -

 إجراء التجارب -

 أساليب االتصال -

 االستنتاج -

  تقويم اكتساب املفاهيم واملهارات العلميةبعض مناذج

 قياس مهارة التسمية -1

 :قياس القدرة عىل املالحظة -2

 .املالحظة باستخدام الحواس -3

 وتعترب معلمـه االطفـال خـري معـني لهـم ,تعترب تنميه استخدام الحواس شيئا حيويا 

حيث توفر البيئة الغنية لحجرة الدراسة حيث  يجد الطفل العديد من االشياء التي ميكـن ان 

ينظر اليها ويتفحصها فيمكن  للطفل معصوب العينني  ان يحاول معرفـه هويـه االشـياء مـن 

توية ام مـضلعة، خالل اللمس  ومن خالل تلمسهم يتضح لهم هل هي ناعمه ام خـشنة مـس

 .. ذات متعه كبريه للطفل  الغريبةوتعترب االشياء ذات االشكال 
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ًسوف يثري االطفال بعض األسئلة  وغالبا ال تتطلب إجابـة ، وبعـض األسـئلة تتطلـب 

إجابة مبارشة ومخترصة، و بعضها تتطلـب املناقـشة مـع االطفـال حتـى يحـاولون أن يجـدوا 

 ؤل  ومن األفضل تشجيع األطفال أكرث عىل طرح األسئلة إجابة ألنفسهم عن طريق التسا

 القدرة عىل التصنيف -4

 القدرة عىل القياس-

 االمـر ميكـن فعـل بـادئ واالتصال  ويف  يصقل القياس عمليات املالحظة واالستفهام

 ثم مقارنه اشياء اطـول مـن اخـرى او اقـرص  متساوية مثل مقارنه اطوال بسيطةذلك بطرق 

 يبـدأ النهايةو الطفل يبدأ يف القياس  بالوحدات العشوائية مثل راحه اليد ويف ومع من..من اخرى 

  ويستمر  مثل املرت واملليمرت  ويصبح القياس لدى االطفال اكرث دقهاملعياريةيف القياس بالوحدات 
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شياء ممتعه وحقيقيه أ والوقت ويجد الطفل بذلك  القدرة والكتلةايضا التطور بتعاملهم مع 

 .  يقيسها ميكن ان

 القدرة عىل املقارنة -5

 رعاية النمو املعريف من خالل أنشطه العلوم

والطفـل الـذي ر اهتاممه بالعامل املحيط بـه يظه  التي يولد فيها الطفل ةمنذ اللحظ

ويـضع  يقـع عليـه بـرصه يجول يف جميع االنحاء ويلمـس كـل مـا واحد  يبلغ من العمر عام

 .شياء يف فمه اال

 

طفل يف مرحله النطق  يحاول االباء الرد عىل جميـع اسـئلة الطفـل وعندما يدخل ال

وتقوم املدرسة بدورها غرس الفضول املتزايد  لألطفال وحاسة التساؤل والرغبـة يف  اكتـشاف 

 العامل املحيط به وليس من الحكمة إهامل وإغفال رغبة االستكشاف تلك 

ا من املمكن ان تكون مـن اكـرث ألنها ال تعترب فقط اساسا لتنميه الوعي العلمي لكنه

 .العوامل املؤثرة عىل التعلم يف جميع مراحل التعليم 

والتـي يعـرب العديـد منهـا ..فهناك آالف االشياء ميكن ان يفعلها الطفل خـالل يومـه 

املـساعدة يف الطهـي، اللعـب  :ًعلميـا ومـن تلـك االشـياء  ًجزءا من التعرض املـستمر لألشـياء

 ..أو حوض االستحامم وغري ذلكملياه باألشياء يف ا
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وهذه التجارب تساعد يف التطور املعريف لدى الطفـل فقـدرة الطفـل  عـىل التفكـري 

ال اذا إ) ةمـن خـالل الحركـ التفكـري(االطفـال لـيس مبقـدورهم لكبار ًتختلف كثريا عن قدرة ا

 يقومون بها  ً لديهم وغالبا ماة مألوف الحركةكانت تلك 

ا يصب االطفال املياه من اناء اىل انـاء آخـر يختلـف عنـه يف عندموعىل سبيل املثال 

ميكن ان تظهر فيه ان كميه املياه قد تغريت فإنهم سوف يجزمون أنها قد تغريت وال , الشكل 

ميكنهم تصور عكس ذلك اال يف حاله صب املياه مره اخرى يف االناء االول وعندئذ يدركون أن 

أال وهي وجهه  عون اال بوجهه نظر واحده تجاه االحداثفهم ال يقتن(كميته ال تزال كام هي 

 .)نظرهم 

وعـىل هـذا يكـون و املواقف يف وقت مـا أ  فريكز االطفال عىل منظور واحد لألشياء 

 من املحتمل ان يكون االرتفاع .. ًحكمهم عىل كميه املياه يف االناء مبنيا عىل منظور واحد 

 .. االناء الذي يصل اليه السائل وليس ارتفاع وعرض

 يف   لألشـياء املحيطـة بهـم هـدف اسـايس وتعترب تجربه االطفـال االوىل واكتـشافهم

  تعليم العلوم لألطفال

 :االتصال

، ة ووصف االشـياء الحيـة يف تسميةيجب  تعليم االطفال  استخدام املفردات العلمي

اه اليوميـة ويف تقديم معلومات علميه من خالل الرسومات واالشكال وتطبيق العلوم يف الحيـ

 طبيعة

 .. االفكار العلمية والصحة والسالمة بناء عىل العلم التجريبي واالستقصايئ مثل 

 ..تقويم الدليل_3
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 ..معرفه ما حدث اثناء العمل ) أ

 ..استخدام الرسومات والجداول )ب

 ..عمل مقارنات بسيطة )جـ

 استخدام النتائج الستنباط النتائج النهائية)د

 ح ما اكتشفه االطفال بناء عىل محاوله رش)هـ

 ..معلوماتهم وقدراتهم عىل الفهم 

 . البحث عن الدمى عمل متطلبات الدمية، و: ل مثل بعض االلعاب يف املنز

 ةاملقـــارن .ةاالدوات الكهـربائـــياء التي تطـــري، و االشــي:  بعض االشــياء االخــرى 

 ..بني االشياء 

 :ونتائج ذلك 

 .. مع جمع مصاحب للتجارب اوالً بأولاستكشاف بيئتهم°

ًاستخداما ماهرا °   والخامات لألدواتً

 مالحظه ما يحيطهم من اشياء°

 مقارنه يشء بآخـــر   قياس االشيــــاء °

 االستفهام واملجادلة واالتصال باألشياء°

 ..اختبار االشياء واالشرتاك يف انشطه حل املشكالت البسيطة °

 ..ياء والبحث عن العالقات بينها النظر اىل مناذج االش°
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 املالحق

 وحدة تدريب الحواس
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 : وحدة الكهرباء-2

كهربية متحركة مثل التيار الكهرباىئ الذى يىضء املصابيح ويدير موتور : ن الكهربية نوعا

  :  ًينتج عندما ندلك جسام ما بقطعة صوف مثل التجارب التالية: السيارة ، والنوع الثاىن 

قطعــة  يف عنــدما نــدلك البالونــات -1

صوف فإننا نجد أن البالونات تنجذب 

اىل الجاكيــت الــصوف بــسبب تكــون 

 . الصوف ة عليها منشحنة كهربي

يوجد مجال كهرباىئ حـول أى جـسم  -2

له شحنة كهربيـة وهـذا املجـال لـه 

ــياء  ــض األش ــذب بع ــىل ج ــدرة ع ق

 :والدليل عىل ذلك

 ثالثـة أفـرخ – بالونة –أحرض منفاخ 

 . بالونة- مقص– قلم –ملونة 

ارسم أشـخاص عـىل الـورق امللـون ثـم  -

 .قصها وضعها عىل املنضدة 

 اربطهـا –ء باملنفاخ انفخ البالون بالهوا -

 .ودلكها بالصوف

علــق البالونــات واتركهــا عــىل مــسافة  -

 .قريبة من األشخاص الورقية 

ــــة   - ــــخاص الورقي ــــتالحظ أن األش  س
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تقفز نحو البالونات ثم تهبط نتيجة انتقال الشحنة اليها ثـم عنـدما تتـشابه الـشحنة 

 .تسقط

 :وحدة املغناطيس -3

ملغنـاطيس أحـرض  لىك نكتشف األشياء التى يجذبها ا-أ

 :األدوات التالية

 مجموعة مواد بالستيك وخشب ومعدن –مغناطيس  -

 . صوف – زراير -قطعة قامش–

 .حرك املغناطيس فوق هذه األشياء  -

 .ينجذب سوف تالحظ أن بعضها ينجذب واآلخر ال -

 .األشياء التى انجذبت مصنوعة من الحديد  -

 .الورق والقامش والبالستيك الينجذب -

 

 ال ينجذب        ينجذب
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 ألسامك املسلية  لعبة ا-ب

 

 

 



 213 

 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال الروضة‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›   

 

  وحدة الحركة كام ىف-4

 

   يفاألرسع واألبطأ كام-5
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  يف وحدة العالقات املكانية كام-6

 

  يف  وحدة الصوت كام-7
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  يف وحدة تغري حاالت املادة من سائل اىل صلب كام-ن

 

 وحدة النمو كام ىف-9
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  يف وحدة الكائنات الحية وغري الحية كام-10
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 املراجع

 برنامج مقرتح لتنميـة مفـاهيم التسلـسل والـومن واملكـان لـدى ): 1989(الرسىس ،أسامء

 .طفل ما قبل املدرسة ، ماجستري بنات عني شمس

  دكتوراه ،بنـات عـني /دقة اإلدراك لدى أطفال ماقبل املدرسة  ) :1992(    النجيحى ،ثناء

 شمس

  لطفـل الروضـة، محـارضات جامعـة أم القـرىالغندور ابتهال ، تنمية املفاهيم الرياضية 

https://uqu.edu.sa/page/ar/208752 

  الروضة ،دار الرشوق بالقاهرة يف منهج األنشطة) 1993(بروس، تينا 

  تنمية املفـاهيم واملهـارات العلميـة ألطفـال مـا قبـل املدرسـة،  ) 2004( حافظ , بطرس

 دار املسرية  : عامن 

  الخاصة برياض األطفال  املفاهيم العلمية وطرق التدريس منو): 1993(إبراهيم ،عواطف

 االنجلو املرصية ، الزهراء ،

  عامل الكتب: القاهرة. األنشطة العلمية لطفل ما قبل املدرسة ) 1995.( كرميان , بدير 

  دار الرشبتني: الرياض . تنمية املفاهيم العلمية واملهارات الرياضية ) 2007( عزه ,خليل 

 تعلم املفاهيم العلمية والرياضية لدى األطفال: اء  الضبع ، ثن 

  نرش مكتب الرتبية لدول الخليج, دليل ملعلمي األطفال الصغار: جروتربج .اديث هـ     . 
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  فاعلية دور الرتبية الحسية والصور السمعية والبرصية كمـدخل ): 2005(املحالوى ،غادة

 جامعـة عـني –كليـة البنـات /دكتـوراه لتمييز طفل الروضة للكائنات الحية وغري الحية، 

 .شمس

 أطفالنـا منـوهم تغـذيتهم مـشكالتهم ،مطبعـة : الضبع ،ثناء وفاديه يوسـف عبـد املجيـد

 .            أسكندرية

 ــرور ــة , ترجمــة ســهي أحمــد أمــني): 2005(جــوان ب ــيم الطفول ــة وتعل ــة يف تربي مقدم

 .دار الفكر العريب للنرش والتوزيع : املبكرة،عامن

 فاعلية الطريقـة الحـسية املعانـة بـربامج التليفزيـون التعليميـة عـىل ): 1994(ادرخا،سع

 تربية املنوفية/تنمية املفاهيم العلمية والعمليات العقلية لدى رياض األطفال ،ماجستري 

 ــدين ــى ال ــد،عىل مح ــدى  يف دور األرسة):1990(راش ــى ل ــري العلم ــدرات التفك ــة ق تنمي

 جامعة عني شمس/لطفل املرصى األطفال،املؤمتر السنوى الثالث ل

 دار الحضانة،مكتبة سـامح  يف تعليم الطفل العالقات التبولوجية):1980(ابراهيم،عواطف

 طنطا/

  ــيم الطفــل املفــاهيم  يف التجريــب): 2000(ابــراهيم ،عواطــف الروضــة مــدخل إىل تعل

 الطبيعية والتكنولوجية، األنجلو بالقاهرة

 ريـاض األطفـال،  يف لكائنـات الحيـة وغـري الحيـةاملـدخل إىل ا): 2002(ابراهيم ،عواطـف

 األنجلو املرصية

 املفاهيم البيولوجية لطفل الروضة،مكتبة بستان املعرفة بالقاهرة):2003(الرشبينى ،مها 
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 مرحلة ماقبل املدرسـة،معهد اإلذاعـة  يف خصائص منو الطفل وحاجاته) 1995(فائق،نائلة

 ليفزيون اتحاد اإلذاعة والت/والتليفزيون بالقاهرة 

 دار الفكر للنرش   : تعليم العلوم  والرياضيات لألطفال، عامن : نرص، رضا محمد  و آخرين

 . م1996,والتوزيع

  الـدار العربيـة : نشاطات مبتكرة ملرحلة ما قبل املدرسة ، بريوت ) : 2000(مفلح ، سعاد

 .للعلوم 

  ة ابن سينامكتب: القاهرة . واملهارات األساسية:القاهرة. الحسني ، ريم.  

  دار الفكر اللبناين : تعليم التفكري لألطفال،بريوت . )2006(ألكبي ، إبراهيم وآخرون. 

  دار الفكر العريب : القاهرة. منو املفاهيم العلمية لألطفال) 2000( يرسيه , زكريا وصادق 

 فاعليـة بعـض األنـشطة العلميـة يف منـو قـدرات ). 2000(منسـي، عبـري محمـود فهمــي

 كري أالبتكاري لدى أطفال الروضة، رسالة ماجسـتري غري منشورة، كلية الرتبية النوعيـةالتف

  جـامعة  قنـاة السويس-ببورسعيد

 :الخ... املواد االلكرتونية  و مواقع االنرتنت 

 American Montessori Society: www. Amshg-org 

 Www. Early Childhood. Com 

 http://www.naeyc.org/accreditation/naeyc_accred/draft_standards/defs/sanitation.p
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